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বাবার স্মৃতির উদ্োশে 





গোড়ায় কিছু কথা £ 

দেশজ শিক্ষা ॥ দেশজ শিক্ষার আঞ্চলিক ইতিহাস প্রসঙ্গে ॥ বঙ্গ ॥ বাঙালি ॥ বাংল! ভাবা 

প্রথম অধায় £ দেশজ শিক্ষার উত্স সন্ধানে 

স্মৃতি, পুরাণ ও বিদ্যারস্ত-সংক্কাৰ ॥ কৌটিলোর অর্থশান্ত্, রধুবংশ, দশকুমারচরিত, 
উত্তররামচরিত, ললিত-বিস্তরর ও জাতে প্রা্-উপন্য়ন শিক্ষা ॥ গুরুবুখী শুনে 

শেখার তি ॥ লিপি, পু'খি ও আদি ভারতীয় নাহিত) ॥ ছান্দোগা উপনিষদ, উপনয়ন 

ও শিক্ষিতের হার ॥ শূর্রের লেখাপড়া ॥ বৌদ্ধ প্রভাব ও পাখিব শিক্ষা ॥ মহাভাগ ॥ 
বিদেশী পর্যটকদের বিবরণে শিক্ষা! ॥ দগ্ুমানন ও অন্ছেবাসী ॥ র'জতরঙ্গিনী ॥ প্রাক- 

উপনয়ন শিক্ষার ছুই ধারা 

দ্বিতীয় অধ্যায় £ বাংল! পাঠশাল।র উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

বাংলা লিপি,ভাষা ও সাহিত্য ॥ হাতেখড়ি ও নব্য তি ॥ চৈতন) জীবনা ও লেখাপড়া 

॥ কৃল্পমঙ্গল ও লেখাপড়া ॥ বাংন! রামান্গণ ও মহাভারত ॥ মবদামঙ্গল, শীতল।- 

মঙ্গল, চণ্ডীমশ্্ল, ধননঙ্গল' ধর্নপুরাণ ও লেখাপড়া ॥ বাংলা পাঠশালা ও মুনলমান 
পড়য়া ॥ আলংবকুনী, আগ্জি ও বৌদ্ধ তন্্ ॥ ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণ ও 
সরকারি-বেলরকারি নথি ॥ আযাঙাম পপোর্ট ॥ পাঠশ্ালার পুথি ॥ ভ্াথত ও 

গুভক্করের আব ॥ বৃত্তিমূলক শিক্ষা 

তৃতীয় অধায় £ মখতবের কথ! 

ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস প্রনঙ্গে ॥ মধ্যপ্রাচো ইসলামী শিক্ষার শুরুর কথা ॥ 

বাংলার মখতব ও মধ্যযুগের বাংল| সাহিত্য ॥ মখতব ও বাংলা শিক্ষ। ॥ আযডাষ 

রিপোর্ট ও মুনলমানের দেশজ শিক্ষা ॥ ইদলামী প্রাথমিক ক্কল, মখতব ও আযাডাম 

রিপোর্ট 

শেষের কথ! £ 

পাঠশালা, ষমখতৰ ও ফারসী শিক্ষার সামাজিক তাৎপর্য 





গোড়ায় কিছু কথ। 
বাংলার দেশজ শিক্ষার ইতিহাস রচনাই আমাদের উদ্দেশ্ট। বাংলার দেশজ 
শিক্ষার উদ্ভব, ক্রমবিকাশ, বৈশিষ্ট্য, আর তাঁর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট 

আমাদের আলোর্টনার পরিধি 1 তবে বাংলার দেশজ শিক্ষার ইতিহাস 

আলোচন। করতে হলে গোড়াতেই এই আলোচনার পদ্ধতি, প্রয়োজন ও 

কয়েকটি সম্পফিত বিষয়ের ধারণ! হ্ম্পষ্ট করে নেওয়া দরকার । দেশজ শিক্ষা 
বলতে কী বোঝায়। যে দেশের দেশজ শিক্ষা! সেই দেশ ও দেশবাসীর পরিচয় 

প্রসঙ্গে ভাব, ভাষ! ও ভূগোল, এক কথায় আঞ্চলিক বিশিষ্টত৷ সম্পর্কেও দু'এক 

কথা বলে নেওয়৷ দরকার । সেইসঙ্গে এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণাসমূহের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সাক্ষাপ্রমাণের উত্স বিষয়েও কিছু উল্লেখ থাক] প্রয়োজন । 

আর তাই এই গোড়ায় কিছু কথা । 

দেশজ শিক্ষা 

দেশজ শিক্ষা কথাটির আক্ষরিক অর্থ দেশজাত শিক্ষ। । কোন দেশের মাটিতে 

যে শিক্ষা স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে অর্থাৎ যা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া 
নয় তাকেই দেশজ শিক্ষা বলা যায়। ইংরেজি 77727227709 27021807 

কথার অর্থও তাই। একটি তাত্বিক ধারণ! হিসাবে শিক্ষা কথাটি নিয়ে কিন্ত 
পণ্ডিতমহলে আলোচনার অন্ত নেই। সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারণতত্ব হিসাবেই 

বুঝি শিক্ষা কথাটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় । শিক্ষা ষড় বেদাঙ্গের একটি। 
প্রচলিত অর্থ শেখা । কোন বিষয় আয়ত্ত করার জন্য যে অভ্যাস বা চর্চা তাই 

শিক্ষা। ইংরেজি 27%24:£0% কথাটির আভিধানিক অর্থ শিশ্তকে গড়ে তোল! 

বা ভেতরের শক্তিকে বাড়িয়ে তোলার তালিম । শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে তালিম 

কথাটি বুঝি অনেক বেশি ছ্যোতক। মোহনদাস করমাদ গান্ধী 'নই তালিম 
কথা ব্যবহার করেছেন । ইংরেজিতে ০৫00০90100১ 17911006101), 118117108 

এই নামবাচক শব্বগুলি বা ০৫০৪০, 10900, 911) এই ক্রিয়াবাচক শবগুলি 

সমার্থক ন1 হলেও নিকট-সম্পকিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। আসলে শিক্ষা কথাটি 
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যেমন ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ কর] যায় তেমনি তার একট! নির্দি্ সংজ্ঞাও আছে । 

ব্যাপক অর্থে শিক্ষার অস্তিত্ব সেই প্রাগেতিহাসিক যুগেও আচ কর! যায়। শিশু 

বাবা-মার কাছে যে বৃত্তিগত তালিম পেত বা! বাবা-মার কাছ থেকে যে নৈতিক 

বোধ বা মূল্যবোধ আত্মস্থ করে, ব্যাপক অর্থে তাও শিক্ষার আওতায় পড়ে। 

এমনকি সমাজে বাস করার ফলে শিশুর মধ্যে যে সামাজিক বোধ গড়ে উঠে 
তাও ব্যাপক অর্থে শিক্ষা । নির্দিষ্ট অর্থে শিক্ষ। বলতে বোঝধয় আনুষ্ঠানিক ও 

প্রাতিঞামিক শিক্ষ। । সশাঞজবিকাশের ধারন আহুষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্ভব থেকেই 

নিদিষ্ট সংজ্ঞায় শিক্ষাব্যব্থার শুরু ধর! হয়। একটি বিশ্ষে দেশে বাসকারী 

জনগোষ্ঠ। নিজের। নিজেদের জন্য যে শিপিষ্ট আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা- 

ব্যবস্থা গে ০1লে এবং ঘ। তারা নিজন্ব পদ্ধতিতে পরিচালনা করে তাকেই 

সেই দেশের দেশজ শিক্ষাব্যবস্থা বল] বায়। একটি ধিশেষ দেশ বাংলায় 

স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠ শিক্ষার এই আনুষাশিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপের 

ইতিহাঁপই আমাদের আলোচনার বিষয় । 

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ কর দরকার যে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের আগে 

আমাদের দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল উনিশ শতকের ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ ও 

শাসকর। তাকেহ দেশজ শিক্ষা বা 10418909905 ০৫০6190. বলেছেন । 

উইলিয়াম আযডাম ১৮৩৫, ১৮৩৬ ও ১৮৩০ গ্রীন্টাব্দে, উনিশ শতকের গোড়ায় 

বাংল। ও বিহারে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল সে সম্পর্কে তিনটি প্রতিবেদন 

সরকারে পেশ করেন ।১ এই প্রতিবেদনে দেশজ প্রাথমিক শিক্ষার সংজ্ঞ! দিতে 

গিরে লেখেন, “যেসব স্কুলে প্রাথামক শিক্ষা দেওয়া হর এবং যেগুলি দেশীয় 

লোঁকের সাহাখ্যে দেশর লোকের দ্বার! স্বাশিত অর্থাৎ যেগুলি কোন ধর্মীয় 

স্থা বা দাতব্য সংস্থার সাহাধ্য গড়ে ওঠেনি, সেইসব স্কুলকে দেশজ প্রাথমিক 

স্থল বল! হচ্ছে” এখানে দাতব্য ও ধর্মীয় সংস্থা বলতে আযাভাম প্রধানত 

্রস্টান মিশনারিদের কথা বলেছেন। অবশ্ত তিনি তার প্রতিবেদনে এ 

কথাও বলেছেন, “মুপলমানদের নিজেদের কোন আলাদা দেশজ শিক্ষা প্রতিষ্টান 

নেই 1”২ এ হিসাবে 'মখতবকে দেশজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার কর! 

হচ্ছে না৷ খলেই মনে হয়॥ মুলমানের “মখতব' ও “মাদ্রাসা'কে দেশজ শিক্ষা 

গ্রতিষ্ঠান বল! যায় কিনা সে আলোচনার আগে ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন 

দেশজ শিক্ষা সম্পর্কে যে-সংজ্ঞা দিয়েছেন তা আমরা! জেনে নেব । 

ভারতের প্রথম শিক্ষ! কমিশনের ১৮৮৩ সালের প্রতিবেদনে দেশজ শিক্ষার 



গোড়ায় কিছু কথা / ৫ 

সংজ্ঞ! দেওয়া হয়েছে এই ভাবে, “দেশজ শিক্ষায় বলতে বোঝায় সেইসব শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান যেগুলি দেশীয় লোকেদের দ্বারা প্রত্ষ্িত- ও পরিচালিত "এবং 

যেগ্ুলিতে দেশীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এইসব শিক্ষালয়গুলি হন 

শুধুই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাহয় একেবারেই প্রাথমিক শিক্ষালয় ।” শিক্ষা! 
কমিশনের মতে, প্প্রাথমিক শিক্ষার চাইতে উচ্চশিক্ষা ধর্মীয় প্রভাব অনেক 

বেশি, সে হিন্দুর টোলই হোক বা মুসলমানের মাদ্রাসাই হোক ।” শিক্ষা 
কমিশন আরও জানাচ্ছেন যে, “হিন্দুর উচ্চশিক্ষালবগুলিতে কার্যত ব্রাহ্মণ ছাড়! 

অন্য বর্ণের প্রবেশ নিষেধ ; কিন্তু হিন্দুব প্রাথমিক পাঠশালায় সকল বর্ণের 

ছেলেরাই পড়তে পায় ১ তাছাড়৷ এই শিক্ষার বিষয়গুলির বানহারিক উপযোগিতা 
এমন যে নিচুশ্রেণীর লোকেদের িভিন্ন পেশায় পারদর্শী হতে আর লেনদেনের 
ঠগ-জুয়াচুরির হাত থেকে রেহাই পেতে তাদের সাহায্য করে; অন্যদিকে 
মুসলমানের প্রাথমিক ধিগ্যাল্মগ্ুলিতে ধর্মীয় শিক্ষার প্রাধান্য দেখা যাগ, ঘেখানে 

অস্কের চাইতে কোরানের পর জোর দেওয়া হয় “শি 1৩ শিক্ষা কমিশনের 

এই মন্তব্য যে যথার্থ, সেবিষগ্রে সন্দেহ নেই। দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা কমিশন 

মুললমানের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিঠান 'মণতব* ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান “মান্রাসাণকে 
দেশজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবেই ধারেছেন । শিক্ষা কমিশনের এ মত আমাদের 

সঙ্গত বলেই মনে হয়। যদিও এবিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে । এবিষয়ে 

আমাদের কথা বলার মাগে দেশজ শিক্ষার একটা মোট। দাগের বিবরণ হাজির 

কর! দরকার । 

ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা চালু হওয়ার আগে এদেশে লেখাপড়া শেখার ছুটে 
পুরোপুরি আলাদ! ধারা চালু ছিল। একটি উচুবর্ের ও উচশ্রেণীর গতর- 

আয়েসী মানুষের সংস্কৃত ও আরবী-ফারসী শিক্ষাধারা। আর অন্যটি সকলের 
বিশেষ করে গতরখাটা মানুষের কথার ভাষায় লেখা, পড়া আর অস্ক শেখার 

ধারা। প্রথম ধারায় সংস্কৃত শাস্ত্রীয় শিক্ষার জন্য ছিল চতুষ্পাঠী আর আরবী- 
ফারসী ইসলামী শিক্ষার জন্য ছিল মার্রাসা। দ্বিতীয় ধারায় শেখা চলত 

পাঠশালা আর মখতবে। পাঠশালা আর মখতবকে বলা যায় সাধারণ শিক্ষার 

স্থল এই দুই ধারার শিক্ষার মধ্যে কোন পারম্পরিক সম্পর্ক ছিল না, যেমন 
এখনকার প্রাথমিক, মাধ্যমিক আর উচ্চশিক্ষার মধ্যে আছে। এই ছুই ধারার 

শিক্ষাই ছিল আপনভরা বা! স্বয়ংসম্পূর্ণ ।৪ প্রথম ধারার সংস্কৃত বা আরবী-ফারসী 
শিক্ষা! চলত প্রধানত রাজা-জমিদারদের দেওয়া লাখেরাজ জমির আয়ের উপর 
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নির্ভর করে। আর দ্বিতীয় ধারার বাংলা পাঠশালা ছিল পুরোপুরি পড়ুয়াদের 
দেওয়। বেতন বা সিধার উপর নির্ভরশীল । মসজিদ সংলগ্ন মখতবগুলি অবশ্ঠ 

বহুক্ষেত্রেই মসজিদের সম্পত্তির আয় থেকেই চলত । পাঠশালার সঙ্গে মখতবের 

আরো! একট] বড় তফাত ছিল। মখতবগুলি অনেক বেশি ধর্মীয় প্রভাবাধীন, 

কিন্তু পাঠশালার শিক্ষা ছিল মোটামুটি ধর্মনিরপেক্ষ বা৷ 'সেকুলার* এবং অনেকটাই 
ব্যবহারিক। এই ছুই ধারার শিক্ষা অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা, 
পরিচালন] বা সংগঠিত করার জন্য কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল না৷ বা এদের 

উপর রাষ্ট্রের বা সরকারের কোন সরাসরি কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু প্রথা ও 
এতিহবলে এগুলি প্রায় একই ধরনের বা মানের শিক্ষা দিত । শিক্ষকই ছিলেন 
এই ছুই ধারার শিক্ষার মূল খু'টি।« এইসক্ষে একটি তৃতীয় ধারার উল্লেখ করা 
যায় যাকে ফারসী স্কুল বলা যেতে পারে । এগুলিও প্রধানত শিক্ষক বা কোন 

অভিভাবকের ব্যক্তিগত উদ্যোগে পড়ুয়ার চাহিদা ও পড়ুয়ার দেয় বেতনের 
ভিত্তিতে গড়ে উঠত । এগুলিতে রাজভাষা ফারসী শেখানো হত। এখানে 

অঙ্ক শেখার রেওয়াজ বড় একটা ছিল না। আর এই স্কুলগুলিও ছিল যথেষ্ট 

সেকুলার । এই বিভিন্ন ধারার দেশজ শিক্ষার ইত্হাসই আমাদের আলোচনার 

বিষয়। মুসলমানের মথতব ও মাব্রাসাকে দেশজ শিক্ষা প্রতিষ্টান বল! যায় 
কিনা এবার আমর! সেবিষয়ে কিছু আলোচনা করব । 

ইসলামী শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান মখতব ও মাদ্রাসার উদ্ভব হয়েছিল আরব দেশে 

ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে । এদেশ জয় করার পর মুসলমান শাসকরা 
এই ইসলামী শিক্ষা এদেশে চালু করে । বিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা যা! ব্রিটিশ শাসকরা! 
এদেশে চালু করেছিল, তাকে যখন দেশজ শিক্ষা বল! হচ্ছে না, তখন মুসলমান 

শাসক প্রবত্তিত ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা.ক দেশজ শিক্ষণ বলা যাঁয় কিনা এ প্রশ্ন 
ওঠ] স্বাভাবিক । আসলে কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে বিরাট গুণগত পার্থক্য আছে। 

ব্রিটিশরা এদেশ জয় করে একে ব্রিটিশ সাত্রাজ্যের অধীন একটি উপনিবেশে 
পরিণত করে । মুসলমান শাসকর! কিন্ত আরণ, পারন্ত, তুর্ক বা অন্য কোন দেশের 

অধীন হিসাবে এই দেশ শাসন করেননি । তারা ভারতে এসে স্থানীয় শাসকদের 

পরাজিত করে শাসনক্ষমতা দখল করেন এদং এদেশের বাসিন্দা হিসাবে থেকে 

যান। তাছাড়া, বিরাটপংখ্যক ভারতবাঁদী ইগলাম ধর্ম অবলম্বন করায় মুসলমান 
শাসন হ্বাভাবিক রূপ নেয়। ভারতের স্বাধীন সত্তা বজায় থাকে। অন্য দেশ 

থেকে এদেশে এসে রাজ্য স্বাপন করায় যদ্দি মুসলমান শাসকর] বিদেখী। তবে তো 
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তথাকথিত আর্ধরাও বিদেশী। পণ্ডিতরা মনৈ করেন, আর্যরা বিভিন্ন সময়ে 

ভিন্ন ভিন্ন দলে ভারতের ভৌগোলিক দীমার বাইরে থেকে এদেশে এসে স্থানীয় 
শাসকদের পরাস্ত করে বসতি করেন এবং নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করেন। 

অবশ্ত তারা আর তাদের পূর্বতন বাসস্থানের সঙ্গে কোনরকম সম্পর্কই 
রাখেননি । এদেশের উচ্চশ্রেণীর মুসলমানরা যত ক্ষীণই হোক, আরব দেশের 
সঙ্গে একটা ধর্মীয় যোগস্ত্র রাখার চেই্। করেছেন কিন্তু তাতে নিজেদের 

স্বাতশ্তের হানি ঘটতে দেনশি। মুঘল বাদশাহ আকবর এমনকি এই ধর্মীয় 
যোগস্ত্রও ছিন্ন করেছিলেন | 

এবিষয়ে সন্দেহ নেই শাসকশ্রেণীর স্বার্থেই এদেশে ইদলামী শিক্ষা প্রবর্তনের 

শ্্চন] হয় এবং প্রথম দিকে সরকারি উদ্যোগে এদেশে ইললামী শিক্ষার বিস্তার 
ঘটে এমন সাক্ষ্যও যথেই পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে একথাও ঠিক যে বিরাট- 

সংখাক ভারতবাপী ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করায় তার্দের চাহিদা মেটাতে 

স্বাভাবিকভাবেই এদেশে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ঘটেছিল । এই ইপলামী শিক্ষা 

কিন্ত দেশে প্রগলিত অনা শিক্ষাধারাগুলির পাশাপাশিই চলেছিল। মুসলমান 

শঁদকর৷ প্রচলিত স্থানীয় শিক্ষার উপর কোন জোরজবরদস্তি করার চেষ্ট 

করেনি । বরঞ্চ কালে এদেশে প্রচলিত ইসলামী শিক্ষা কিছু কিছু দেশীয় 

বৈশিষ্টা অর্জন করে । আবার মুসলমান শাসনকালেই বাংলায় বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যের চর্চা ও বাংল! শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার ঘটে। শিক্ষার উপর নরকারের 
সরাপরি কোন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল না। প্রধানত বেসরকারি উদ্যোগেই 

শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তার ঘটত । দেশীন্ন মুসলমানের চাহিদায় তাদের উদ্যোগে 

শ্বান্ডাবিকভাবে যে ইসলামী শিক্ষা এদেশে গড়ে উঠেছিল তাকে দেশজ শিক্ষা 

ব্লাই সঙ্গত। ূ 

এদেশে ব্রিটশ শিক্ষার ভূমিকা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা । এদেশের উপর ব্রিটিশ 

অধিকার কায়েম রাখার জন্তই ব্রিটিশ শিক্ষা ও শাসনপ্রথ! এদেশে চালু করা হয়। 
সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন কেন্দ্রীয় কাঠামোর আওতায় একক ধারার এমন এক 

সবময় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোল। হয় যার দাপটে দেশজ শিক্ষার অপমৃত্যু ঘটে। 

সবচাইতে বড় ক্ষতি হয় দেশজ সাধারণ শিক্ষাধারার। দেশজ সাধারণ 

ব্যবহারিক শিক্ষাধারার পরিবর্তে একক শিক্ষাধারার প্রারম্ভিক স্তর হিপাবে 

একেতাবী শিক্ষার যে প্রাথমিক স্কুল গড়ে ওঠে তার সঙ্গে গতরখাট। সাধারণ 
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মানুষের জীবনের কোন যোগ থাকে না ফলে ল তাদের অচিরেই শ্শিক্ষার আঙিন? 

থেকে বিদায় নিতে হয়। 

ইংরেজ অধিকারের পরও বহুকাল বাংলায় ও বাংলার বাইরে এই দেশজ 
শিক্ষাধারা চালু ছিল। উনিশ শতকের গোড়ায়ই ইংরেজ শাসকরা 'এদেশীর 

লোকের শিক্ষাবিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন মনে করে। ইংরেজ পাসনের 
স্বার্থেই এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন জরুরি হয়ে উঠে। এবিষয়ে প্রথম 

পরিকল্পনা হাজির করেন চার্সস গ্রাণ্ট আঠার শতকের শেষে। উনিশ 

শতকের গোড়ায় মেকলের মিনিট ও বের্টঙ্কের শিক্ষানীতি গ্রাপ্টের পরিকল্পনাকে 

সরকারি অনুমোদন দেয় এবং কার্ধকর করার প্রথম পদক্ষেপ নেয়। আর 
এট! সম্ভব হয় মূলত পশ্চিমী ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত দেশীয় উ চুশ্রেণীর একদল 
লোকের আগ্রহে ও সক্রিয় সমর্থনে । এদের মধ্যে তথাকথিত “বাংলার নব- 

জাগরণে*র পুরোধা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিাসাগরও ছিলেন । ইতিমধ্ো 

অবশ্ঠ খ্রীষ্টান মিশনারিরা, প্রধানত ধর্মীয় উদ্দেস্টে, দেশীয় লোকদের শিক্ষিত 

করার উদ্যোগ নেয়। তবে মিশনারিরা প্রথম দিকে মূলত নিচুশ্রেণীর 
দেশীয় লোকদের মধ্যেই শিক্ষাপ্রসারের চেষ্টাকরে। ফলে দেশজ পাঠশালা 

শিক্ষার ধারাকে কাজে লাগানোর চেষ্টাও দেখা যায় এদের কাজকর্মের মধো । 

শ্রীরামপুরের তিন মিশনারি, যিশনারি মে-র কাজকর্ম বা জেমস লঙের শিক্ষা 

বিষয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা! খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে এরা দেশজ পাঠশালা 
শিক্ষা হ্বিধাগুলি বজায় রেখে পশ্চিমী ধাচের শিক্ষাপ্রসারের পরিকল্পন! 

করেছিলেন । অর্থাৎ বহিরঙ্গে এবং পদ্ধতিগতভাবে এ'রা দেশজ প্রাথমিক 

শিক্ষার ধার] বজায় রেখে চলতে চেয়েছিলেন । যদিও শিক্ষার বিষয়ের 

বিশেষ পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন।৬ আ্যাডাম রিপোর্টেও মূলত এই 
রকম প্রাথমিক শিক্ষার স্থপারিশ করা হয়েছিল। গ্রাণ্ট, মেকলে, রামমোহন বা 

বিদ্যাসাগর কিন্তু একেবারে খোলনলচে পাণ্টে পুরোপুরি পশ্চিমী মডেলে এদেশে 

শিক্ষার প্রসার চেয়েছিলেন । তীরা দেশজ শিক্ষাধারাকে সবদিক দিয়েই 

অকেজে। মনে করতেন। কারণ এ'র! প্রধানত দেশের উপরতলার লোকের 

শিক্ষা বিষয়েই বেশি মনোযোগী ছিলেন । 

গ্রাট আর মেকলে চেয়েছিলেন ইংরেজিভাবে ভাবি ও অনুগত এক 
শ্রেণীর গুজা তৈরি করতে যারা এদেশে ইংলগের স্বার্থ বজায় রাখতে বিশেষ 

ভূমিকা নেবে। রামমোহন-বিছ্ু|সাগর ইংলতীয় গ্রজার সমকক্ষ ইংরেজি; 
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শিক্ষায় শিক্ষিত এক দেশীর শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন । কার্ধত এই 
ছুই উদ্দেশ্টের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। উনিশ শতকের তথাকথিত 
“বাংলার নবজাগরণের হোতারা প্রায় সকলেই মেকলে ও বেটিস্কের শিক্ষা- 

নীতিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন । যদিও গ্রাণ্ট ও মেকলের মিনিটে এই 

শিক্ষানীতির উদ্দেন্ত স্পঃ করেই ধলা ছিল। এবং এরা সে সম্পর্কে পুরোপুরি 

ওয়াকিবহাল ছিলেন । দেশীয় উঁচুশ্রেণীর সাগ্রহ সমর্থনেই উনিশ শতকে 
ইংরেজি শিক্ষার অবাধগতি প্রসার সম্ভব হয়েছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নেই 1৭ 

আর 'এই ইংরেজি শিক্ষার দাপটে দেশজ শিক্ষাধার! নিভুশিভু হয়ে কিছুদিন 
টিকে থাকলেও অচিরেই লোপ পায়। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু লোক 

আর বাকি আপামর জনসাধারণের মধ্যে গড়ে ওঠে এক ছুস্তর ব্যবধান । 

আজও সেই ব্যবধান অটুট । "আজও ইংরেজি জানা] লোকের দাপট অবাধ । 

আজও ইংরেজি না৷ জানলে শিক্ষিত বলে গণ্য হওয়া যায় না। আজও দেশের 

সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ইংরেজি শিক্ষিত 

গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকারে ৷ মাতৃভাষা! না জানলেও চলে; এমনকি মাতৃভাষা 

জানাটা অনেক ক্ষেত্রে লজ্জার বিষয় কিংবা! না জানাট। গর্বের । আপলে 

ভারতবাসী বুদ্ধিজীবী এখনে গ্রাণ্ট আর মেকলের নাধালক মানসপুত্রই থেকে 

গেছে। 

ইংরেজি শিক্ষা আমাদের এতখানি অভিভূত করেছে যে, আমাদের 
যে একট] দেশজ শিক্ষাধার ছিল সেকথাই আমর] ভুলতে বসেছি । প্রশ্ন 

উঠতে পারে, তাতে কি আমাদের কোন ক্ষতি হয়েছে? ক্ষতি যে হয়েছে 

তাতে বোধ করি কোন সন্দেহ নেই। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এই ক্ষতি- 

বোধটাও আমাদের চেতনার স্তরে জেগে ওঠেনি । দেশজ শিক্ষাধারাকে 

অবজ্ঞ। করে, পুরোপুরি অস্বীকার করে দে কোন জাতীয় শিক্ষানীতি রচনা 

করা যায় না এই মামুলি সত্যকেও আমরা মানতে রাজি নই। আসলে এই 
ক্ষতির সঠিক মূল্যায়ন বা এই অবহেলার তাৎপর্য বুঝতে হলে ইংরেজি শিক্ষার 
ফলে ভারতের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে যে জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটেছিল তার 

চরিত্র এবং তাদের স্থত্টিশীলতার কুদ্ধগতির হদিশ পেতে হবে । এই বিরাট 

বিষয়ের নুষ্ঠ আলোচনার অবকাশ আপাতত আমাদের নেই। 
যাইহোক, ছুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে বাংলার দেশজ শিক্ষার 

ইতিহাস আলোচনা! জরুরি বলে মনে করি। একটি সঠিক জাতীয় শিক্ষা- 
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নীতি রচনার প্রয়োজন, আর অন্টি বাঁঙালির পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ইতিহাস 
রচনার তাগিদ । 

আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতির ব্যর্থতা যে অনেকখানি দেশজ শিক্ষার 
এতিহের প্রতি অবহেলার জন্য সেকথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। 
১৯৪৭ খ্রীস্টাব্বের পর একাধিক শিক্ষা কমিশন তাদের প্রতিবেদন পেশ করেছেন । 

এইসব প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষানীতিও রচিত হয়েছে । কিন্ত 
সাধারণ মানুষ আজও সেই তিমিরে । হালে দুটো আত্যস্তিক প্রবণতা লক্ষ 

করা যায়। একদিকে দেশজ শিক্ষার এঁতিহ বিষয়ে গবেষণা, অন্যর্দিকে 

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের প্রতি উৎকেন্িক আগ্রহ । উনিশ শতকের 

দ্বিতীয় ভাগে ইংরেজি শিক্ষা'র প্রত্তি এরকম আগ্রহই কিন্তু আমাদের গতিশীল 
দেশজ শিক্ষার অবলুপ্তি ঘটায় অথচ স্থজনশীলতার নিরিখে আমরা আজও 

পশ্চিমী দেশগুলির সমপর্ধায়ে পৌছতে পারিনি । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যায় যে মধ)যুগের বাংলায় হুজনশীলতার স্বাভাবিক ক্ষুরণের সাক্ষী হয়ে 

আছে নব্যন্যায়, নব্যস্থৃতি আর জনগণ-আদৃত বাংল! কাব্য-সাহিত্য । আসলে 

একটা দেশের মান্ষের মেধার স্বাভাবিক ক্ফরণের জন্য দরকার সঙ্গতিপূর্ণ 

গতিশীল শিক্ষা আর ম্বাভাবিক প্রকাশমাধ্যম ৷ 

আর এক কথা। দেশজ শিক্ষার এঁতিহকে স্বীকার করেই ষদি জাতীর 
শিক্ষানীতি রচন| কর সাব্যস্ত হয় তবে প্রশ্ন ওঠে, ভারতে কি এক এবং 

অভিন্ন দেশজ শিক্ষাধারা চালু ছিল। এবিষয়ে বোধকরি সন্দেহের অবকাশ 
নেই যে ভারতীয় সংস্কৃতি বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের যোগফলমা । ফলে 

অঞ্চলভেদে দেশজ শিক্ষার বিশিষ্টতাও স্বীকৃতি দাবি করে। আর তাই 
দেশজ শিক্ষার আঞ্চলিক ইতিহাস আলোচনাও জরুরি হয়ে ওঠে। দেশজ 

শিক্ষার এই আঞ্চলিক ইতিহাসের প্রতি গবেষকদের তেমন আগ্রহ 

দেখা যায় না। অন্তত বাংলার দেশজ শিক্ষার উল্লেখযোগ্য ইতিহাস রচিত 

হয়েছে বলে আমার জানা নেই, যদিও ভারতের দেশজ শিক্ষার ইতিহাস 

সম্পর্কে অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন । আসলে প্রাচীন ভারতের 
শিক্ষা বা সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচন। অপেক্ষাকৃত সহজ । সাধারণত ব্রাদ্ষণ্য 

সংস্কৃতি ও শিক্ষার সক্ষে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও শিক্ষাধারা যোগ করে প্রাচীন 
ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাস লেখা হয়। দেশকালের বিশাল 

সীমায় রচিত এই ইতিহাসে উপাদীনগুলির স্থান-কালের নির্দিষ্ট পরিচয় 
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অনেক সময় ততট৷ গুরুত্ব পায় না। আঞ্চলিক ইতিহাসের বেলায় কিন্তু 

উপাদানগুলির স্থান-কালের নিধি পরিচয়ের গুরুত্ব খুব বেশি। আসলে 
অঞ্চলবিশেষে এই ব্রাঙ্ষণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষাধারাও বিশিষ্ট হয়ে ওঠে আর 
তাই দেশজ শিক্ষার আঞ্চলিক ইতিহাসের উপর নির্ভর করেই ভারতের 
দেশজ শিক্ষার গোটা! ইতিহাস রচিত হতে পারে । তাছাড়। প্রাচীন ভারতের 

দেশজ শিক্ষার লিখিত ইতিহাসগুলির অনেক তথ্য ও সিদ্ধান্তের নতুন করে 

বিচার ও মৃল্যায়নও দরকার । এইসব ইতিহাস লেখাও হয়েছে ইংরেজি 
ভাষায়। ফলে সাধারণ মানুষের পক্ষে এগুলি পড়ে ওঠার জে নেই । সব 

চাইতে বড় কথ! আঞ্চলিক ভাষায় দেশজ শিক্ষার আঞ্চলিক ইতিহাস আজও 

লেখা হল না। এই অভাব অন্তত খানিকটা মেটানোর চেষ্টায় এই বইয়ের 

ঘবতারণ]। 

দেশজ শিক্ষার আঞ্চলিক ইতিহাস আলোচনা করতে হলে সেই অঞ্চলের 

ভৌগোলিক সীম! ও মানুষের পরিচয় সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করে নেওয়া 
দরকার, সন্দেহ নেই । তবে তার আগে প্রাচীন ভারত্রে লিখিত ইতিহাস- 
গুলি সম্পর্কে কিছু কথা বলে নেওয়া অপ্রানঙ্গিক হবে না। 

দেশজ শিক্ষার ইতিহাস প্রসঙ্গে 
বিশ শতকের গোড়ার দিকেই দেশজ শিক্ষ!র ই হাস সম্পর্কে আগ্রহ দেখা 

দেয় ৷ এই সময়েই প্রাচীন ভারতের শিক্ষান ইতিহাসগুলিও লেখা হতে থাকে। 

নগেন্দ্রনাথ মজুমদারের 4 11150017501 17500090101) 11) 4/১11016170 11019” 

সম্ভবত প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাস বিষয়ে প্রথম প্রকাশিত বই। 
১৯১৬ খ্রীন্টান্দে এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। নগেন্দ্রনাথ মজুমদার ঢাকা 
ট্রেনিং কলেজে পড়ানোর সময় ছাত্রদের জন্য ঘেদব বক্তা তৈরি করেছিলেন 

ত'রই ভিত্তিতে এই বই লেখেন । লগুন বিশ্ববিদ্ালয়ের এম. এ ডিগ্রির 
গবেষণাপত্র হিপাবে রচিত এফ. ই. কীর 17016761001 চ00০2- 

19১ ১৯১৮ শ্রীস্টাব্ধে বই হিসাবে প্রকাশিত হয়। এই বইটিই প্রাচীন 
ভারতের শিক্ষার প্রথম পূর্ণাঙ্গ এবং অনেকখানি নিরপেক্ষ ইতিহাস । এস. সি. 
সরকারের 4500081101091 10985 2100 11056110001091)5 117 4/৯11019101 110019+ 
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প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৮ থ্রীস্টাব্ধে! লেখক এই বইটিকে প্রাচীন ভারতের 

শিক্ষার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি 
যূলত অরর্ববেদ ও রামায়ণের এতিহো কী কী উপাদান পাওয়া যাচ্ছে তাই 
আলোচন] করেছেন । অথর্ববেদের মন্্ের যে ব্যাখ্যা তিনি করেছেন সে সম্পর্কে 

সকলেই একমত নাও হতে পারেন । প্রাচীন ভারতের শিক্ষার উপর বহুদিনের 
গবেষণার ফল সন্তোষকুমার দাসের ঠা 176 15000701010] 9550617; 01 1176 

171701)5, প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে । এই বইটিকে প্রাচীন ভারতের 

শিক্ষার ইতিহাসের একটি আকরগ্রস্থ হিসাবেই ধরা যায়। প্রায় কাছাকাছি 
সময়ে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয় এ. এস. আলটেকারের স্থলিখিত বই 

10000811011 1] /৯0012106 [110192 । রাধাকুমুদ মুখাজির তথ্যসমুদ্ধ “4170161 

1110191) 12000961017 প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ গ্রীস্টাকে। যদিও অনেককাল 

ধরেই তিনি এবিষয়ে কাজ করছিলেন। জে. এম. সেনের ৭715:915 ০0? 
[01677906215 1240081107 প্রকাশিত হয় ১৯৩০ গ্রীন্টাবখে। এটি অবশ্ঠ শুধু 

প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাস নয় ।' 
এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে নরেক্দ্রনাথ লাহাঁর 4চ1:091001101) 01 16217101718 

11) [10019 10011106  1৬01)277)1000591) [২016 এবং ১7017011091 ০0 

1,981717176 11) [1019 ৮5 728119 [58109921) 99011615+ বই ছুটি ১৯১৬ 

খ্ীসটাব্ধের আগেই প্রকাশিত হয়েছিল । মুসলমান অধিকারের পর আরবী-ফারনী 
শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষার আদিষুগের ইতিহাস বিষয়ে এই বই ছুটিকেও আকর- 
্শ্থ হিসাবে গণা করা হয়। মুসলমান আমলের শিক্ষার আর একটি উল্লেখযোগ্য 
ইতিহাস এস. এম. জাফরের :00086101 1 110511]) [11019 80170 

৪1) 11001175 11760 0116 31210 01 1:00080101) 100111151৬051177 [১91710৫ 

0 [1101917 [71507 প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্খে। জাফরের বইটি 

বহু উপাদানই নরেজ্্নাথ লাহার বই থেকে নেওয়া । আসলে এবিষয়ে ধারাই 
লিখেছেন তীরাই নরেন্দ্রনাথ লাহার বইয়ের উপর অনেকখানি নির্ভর করোছেন। 

এখন অবশ্য আরে! অনেক নতুন তথ্য জানা গেছে। হাল আমলে প্রকাশিত 

এম. এ. কুরেশীর "05117 15000801010 8170 1,210115 £। 09190 বইটির 

মুসলমান আমলের শিক্ষার আঞ্চলিক ইতিহাস হিসাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই 
বইগুলিও সবই কিন্তু ইংরেজিতে লেখা | বিশ শতকের গোড়া থেকে চল্লিশের 

দশক পর্যস্ত ভারতের প্রা্ঠীন ও মধ্যধুগের শিক্ষার ইতিহাসচ্ার জোয়ার দেখ” 
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যায়। অথচ দেশজ শিক্ষার আঞ্চলিক ইতিহাস নেই বললেই চলে। পরেও 
কিন্ত শিক্ষার আঞ্চলিক ইতিহাস লেখার বিশেষ কোন চে! হয়েছে বলে জানা 

যায় শা। 

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অবশ্ত তার “হিন্দুজাতি ও শিক্ষণ নামে ইংরেজী ও 

পাশ্চাত্য শিক্ষার কাহিনী, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড বাংল ভাষায় লেখেন। এই 
বইটি সম্ভবত ১৯১৪ খ্রীষ্টাবেে প্রথম প্রকাশিত হয়। একই বিষয়ের উপর 

লেখা গোপালচন্দ্র সরকারের বঙ্গদেশে বর্তমান শিক্ষা বিস্তার” বইটি বাংলা 

১৩৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। * এই বই ছুটির বিষয় ইংরেজ আমলের শিক্ষার 

ইতিহাস, কাজেই আমাদের আলোচনার বাইরে। পরে এই বিষয়ে ধার! 

ইংরেজি বই লিখেছেন তারা কিও এই বই ছুটির উল্লেখ বড় একট। করেননি । 
বাংলায় লেখ। বলেই কি এই অবজ্ঞা ! যাইহোক, ভারতীয় ভাষায় লেখা! 

প্রাচীন ভারতের বা বিভিন্ন অঞ্চণের শিক্ষার প্রামাণ্য ইতিহাস নেই 
বললেই চলে । ৃ 

প্রাচীন ভারতের শিক্ষার এই ইতিহাঁসগুলিতে ব্রাহ্ষণ্য ও বৌদ্ধযুগের 
শিক্ষার যে-ইতিহাস আমরা পাই তা৷ ভারতের সব অঞ্চলের শিক্ষার যথাযথ চিত্ত 

একথ। বোধহর হলফ করে বল] যায় ন।। আমার মনে হয় ভারতের শিক্ষার 

ইতিহাস রচনার সবচেয়ে বড় ছুবলত৷ শিক্ষার আঞ্চলিক ইতিহাসের অভাব। 

ভারত বলতে যে দেশ বা যে সংস্কৃতির ধারা আমর। বুঝ তা আসলে অনেক 

আঞ্চলিক বিশিষ্টতার যোগফলমাত্র। একথা হয়ত ঠিক যে ধর্মই ভারতের 

বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধান সাংস্কৃতিক যোগম্ত্র ছিল প্রাচীনকালে । সেদিক দিয়ে 

্রাঙ্ষণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষার ইতিহাস নিশ্চয়ই খানিকটা প্রতিনিধিত্বযলক। বিশেষ 
করে ব্রাদ্ধণ্য ও বৌদ্ধ ভাবধারা কমবেশি ভারতের সব অঞ্চলের ভাবধারাকে 
প্রভাবিত করেছিল, সেবিষয়ে লন্দেহ নেই । আবার একথাও ঠিক যে অঞ্চল- 

বিশেষের দেশজ প্রথা ও এঁতিহ্ সেই অঞ্চলে প্রচলিত ব্রাঞ্ষণ্য ব1 বৌদ্ধ ধর্মীয় 
আচারপগ্তলিকেও অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল। বাংলায় প্রচলিত তান্ত্রিক 

বৌদ্ধধর্ম কতটা বৌদ্ধ ও লৌকিক ধর্মের মেশালে তৈরি তা অবশ্তই একটি গুরুত্বপুর্ণ 

গবেষণার বিষয়। মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলনকে অনেকেই ভারতের বিভিন্ন 

অঞ্চলের ভাবগত এঁক্যের সবচাইতে কার্ধকর আন্দোলন বলে মনে করেন। 

মুসলমান শাসন ও হফী ভাবধারাও হয়ত এই আন্দোলনকে অনেকটা প্রভাবিত 
করেছিল। তা৷ সত্বেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভক্তি আন্দোলনের মধ্যেকার 
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তফাতও অনেক । তাছাড়! প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের" 

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাও একই রকম ছিল না। বিশেষ করে ভাষা, 
সাহিত্য ও ধর্মীয় আচরণে আঞ্চলিক স্বাত্ত্র যেখানে যারপরনাই পরিশ্ুট সেখানে 
ভারতের সব অঞ্চলে পুরোপুরি একই রকম শিক্ষাধার! প্রচলিত ছিল, এরকষ 

ভাবার কারণ দেখি না । উদাহরণ হিসাবে বলা যায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের সংস্কৃত 
শিক্ষার যে ধার] বাংলায় গড়ে উঠেছিল তা৷ উত্তর 'ভারতের নৈষ্িক ব্রাঙ্ছণ্য 

শিক্ষাধারা থেকে অনেক আলাদা । বাংলায় বেদচর্চার অভাব বিষয়ে যে 

বিতর্ক তা৷ বাংলার সংস্কৃতচর্চার স্বতন্ত্র ধারার একটি নজিরমাত্র।৮ প্রাচীন 
ভারতের শিক্ষার ইতিহাসগুলিতে কিন্তু এই আঞ্চলিক স্বাতস্ত্রের পরিচয় বড় 
একটা পাওয়া যায় ন। 

সবচাইতে বড় কথা, লেখ, পড়া আর অঙ্ক শেখার সাধারণ শিক্ষাধারার 

উৎসও ব্রাক্ষণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় খুঁজে পেয়েছেন বেশির ভাগ দেশজ 
শিক্ষার ইতিহাস-লেখক। এ'র! প্রায় সকলেই এবিষয়ে শ্রাচীন উপাদানের 

অভাবের কথা বলেছেন। অথচ প্রাচীন ভারতেই এই ধরনের শিক্ষাধার! 
প্রচলিত ছিল এরকম সিদ্ধান্তে পৌছতেও খুব একটা দ্বিধ। করেননি । আসলে 
প্রাচীন ভারতের প্রাক-উপনয়ন শিক্ষার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষায় লেখা, পড়। আর 

অঙ্ক শেখার সাধারণ শিক্ষাধারার সম্পর্ক নির্ধারণে এ'র! অনেকেই হিন্দু জাতীয়নতা- 

বোধের দ্বার] প্রভাবিত হয়েছেন বলেই মনে হয়। লেখ, পড়া আর অঙ্ক শেখার 

এই দেশজ শিক্ষার আঞ্চলিক ইতিহাস খুঁজে না দেখে এবিষয়ে কোন স্থির 

সিদ্ধান্তে আসা যাঁয় না বলেই আমার বিশ্বাস । 

দেশজ শিক্ষার ইতিহাস রচনার সবচাইতে বড বাধ! নিধি উপাদানের 
অপ্রতুলতা । দেশজ শিক্ষার উৎস সন্ধানে আমাদের যেতে হবে সেই প্রাচীন 

যুগে। মূলত সংস্কৃত সাহিত্য, তাত্রশাসন, লেখমালা, মুদ্রা এইসব উপাদানে 

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে যেসব সাক্ষ্য তারই ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে দেশজ 

শিক্ষার গোড়ার ইতিহাস । কাজট। খুবই কঠিন। বিশেষ করে উপাদানগুলির 
দেশকালের পরিচয় যেখানে সবসময় নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত নয়। তুলনামূলকভাবে 
মধ্যযুগের শিক্ষার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা অনেকখানি সহজ । আঞ্চলিক ভাষার 
সাহিত্য, সমসাময়িক এতিহাসিক ও বিদেশী ভ্রমণকারীদের বিবরণে বহু তথ্য 
পাওয়। 'যায়। নির্দিষ্ট দেশকালের পরিচয়ে চিষ্কিতি উপাদানের অভাব বড়. 
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একটা হয় না। আমরা এইসব নান! উপাদামৈর সাহায্যে দেশজ শিক্ষার 

আঞ্চলিক ইতিহাস আলোচনা! করব। 

বঙ্গ, বাঙালি ও বাংল। ভাষা 

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার দেশজ শিক্ষার ইতিহাস আলো১না করতে 
হলে অবশ্যই আগে বাংলার ভৌগোলিক সীমা ও বাঙালির পরিচয় সম্পর্কে কিছু 
কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন । প্রাচীন বঙ্গ বা বাংলাদেশ ও বাঙালির পরিচন়্ 

নিয়ে অনেক গবেষণ! হয়েছে । এবং অবশ্যই আরো গবেষণার অবকাশ আছে । 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র রায়সৌধুরী, হরপ্রসাদ শাস্বী, পাঁচকড়ি 

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়চন্ত্র মজুমদার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, হ্ুনীতিকুমার 

চট্টোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়, প্রমোদলাল পাল, আবছুল করিম, আবদুর রহিম 

এবং আরো অনেকেই এবিষয়ে আলোচনা করেছেন । এদের কিছু কিছু লেখ! 

থেকে এবিষয়ে কতট। হদিস পাওয়া যায়, তা৷ দেখা দরকার । 

হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তার “বঙ্গ কোন্ দেশ?" প্রবন্ধে 'শক্তিসঙ্গম তঙ্বে'র 
সাক্ষ্যে লিখছেন, “সমুদ্র হইতে ত্রহ্ধপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণও্ই বঙ্গ বলিয়া, 

কথিত। এই শ্লোকে বঙ্গ ব্রহ্মপুত্রের পর্ববভাগে কি পশ্চিমভাগে অবস্থিত তাহা 

ঠিক বুঝা৷ গেল ন11”৯ পরে লিখছেন, “মহাভারত-রচনার যুগে বঙ্গ যে লৌহিত্যের 
পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল ইহা সুনিশ্চিত ।”১* তার মতে, “মহাভারত, রঘুবংশ, 
প্রজ্জাপন। এবং যশোধর-কুত জয়মঙ্গলা? প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে মনে হয় যে “বঙ্গ” ছুই 

অর্থে ব্যবন্বত হইত, একটি ব্যাপক, অপরটি সঙ্কীর্ন। ব্যাপক অর্থে বঙ্গ বলিতে 

সময়ে সময়ে লৌহিত্যের পূর্ব্ব হইতে কপিশা (কাসাই ) পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড 

বুঝাইত।”১১ তিনি আরো! জানাচ্ছেন, “এই সকল উক্তির সহিত লক্ষণ সেন 

দেবের তাম্শাঘন ও যশোধরের টীকা মিলাইয়া লইলে মনে হয় যে, বিক্রমপুর ও 

লৌহিত্যের পূর্ববতীরস্থিত তৃখণই সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত “এঙ্ষ' বা 

হরিকেল নামে প্রসিদ্ধ ছিল।*১২ বোঝাই যাচ্ছে তের শতক পর্যস্ত বঙ্গের কোন 

একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীম! ছিল না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল বঙ্গ 

নামে পরিচিত ছিল। 



১৬ / বাংলার দেশজ শিক্ষাধার! 

মুসলমান অধিকারের পরই যে অখণ্ড বাংলাদেশ একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক 
সীমায় বীধা পড়েছে সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে, 
রাজেন্্রচোলদেবের তিরুমলয় লিপি ও চেদ্দিপতি কর্ণদেবের গোহর লিপিতে 

“বঙ্গাল নামক দেশের উল্লেখ থাঞ্লেও এই নামটি কোন্ সময় হৃষ্টি হয়েছে তা 
বল! দুরহ।১৩ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতেও» প্রাচীন হিন্দু যুগে সমগ্র বাংলা 

দেশের কোন একটি বিশিষ্ট নাম ছিল না। ইহার বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নাষে 
পরিচিত ছিল -'মুপলমান যুগেই সর্বপ্রথম এই সমুদয় দেশ একত্রে বাংলা অথবা 
বাঙ্গালা এই নামে পরিচিত হয়।”১৪ এবিষয়ে সন্দেহ নেই মুসলমান 
এভিহাপিকদের রচনায়ই বাংলা বা বাঙ্গালা নামের নিদিষ্ট ভূখণ্ডের উল্লেখ পাওয়। 
খায়। “তবকাত-ই-নাসিরি'তে বং নামই পাওয়া যায়।১৫ ইন বস্তুতা চৌদ্দ 

শতকে বাংলায় আসেন । তিনি “বাঙ্গালা” এই নাম ব্যবহার করেছেন ।১৬ পনের 
শতকে আসেন মাহুয়ান। ঠচনিক উচ্চারণে তিনি লেখেন 'পাঙ্গকোলা, বা 
বাঙ্গালা । তিনি এও বলেন যে এখানকার লোকেদের ভাষা বাঙ্ষলা।১৭ আবুল 
ফজল লিখেছেন 'বাঙ্গালা'র আসল নাম 'বংঃ।১৮ আকবরের আমলের “হবে 
বাঙ্গালা*র নড় অংশ এখনকার পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ । 

বাঙালির জাতিগত পরিচয় নিয়ে ৪ অনেক বিতর্ক আছে। হরপ্রসাদ শাস্ী 
লিখেছেন, “খগ্েদে বাংলা দেশের নাম পাওয়। যায় না। কিন্ত খথেদের 
“এতরেয় আরণ্যকে' তিনটি জাতির নাম পাওয়া যায় ।...একটির নাম বর্গ, একটির 
নাম বগধ এবং আর একটির নাম চে ।”১৯ ভিনি আরে জানাচ্ছেন, “কোন 
কোন 276700919515 বলেন, বঙ্গ বা বং নামে এক জ্রাবিড় জাতি বাংলা 
দেশে বাস করিত।২০ ভাষাবিদ্ বিজয়চন্দ্র মজুমদারও মনে করেন বাঙালিরা 
মূলত অনার্ধ 'বং জাতিগোষ্ঠী। তিনি চৈনিক সাক্ষযের উল্লেখ করে জানাচ্ছেন, 
আর্ধাবর্তের বাইরে 'খংলং' দেশে “বং জাতিগোষ্ঠী বাস করত। তার মতে, 
বিংলং, থেকে বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি হয়েছে ।২১ তিনি মনে করেন প্রাচীন 
হিন্দু সাহিত্যে উল্লিখিত 'বঙ্গ' কথা এই “বং জাতিগোর্ঠীকেই নির্দেশ করে ।২২ 
তিনি আরে! বলেন, এই “বং জাতির রাজারা খ্রীসটপূর্ব তৃতীয় শতক পর্যন্ত 'বংলং, 
দেশে রাজত্ব করেন।২৩ সে যাইহোক, বাঙালি যে একটি ম্বতত্ত্র জাতি সে- 
কথা না মেনে উপায় নেই । পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, “আসল কথাটা কি 
জান, বাঙ্গালী আর্ধ্যাবর্তের আর্ধ্যগণ হইতে একটা সম্পূর্ণ পৃথক জাতি । বৈদিক 
যুগের সময় হইতে বাঙ্গালায় এক স্বতন্ত্র সভ্যতা ও মন্থন্ত সমাজ বিদ্যমান ছিল... 
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বাঙ্গালায় বৈদিক ধর্ম, সভ্যতা, আচার ব্যবহার, কিছুই শিকড় গাড়িয়। বলিতে 
পারে নাই। যুগে যুগে, বারে বারে পশ্চিম দেশ হইতে ব্রাদ্ষণ ক্ষত্রিয়াদি আমদানি 
করিয়াও বাঙ্গালায় যাগযজ্ঞাদির তেমন প্রচলন হয় নাই 1৮৪ বাঙালির আরধামি 

দেখে তাই তিনি ছুঃখ করে বলেছিলেন, “আমরা বাঙ্গালী হইয়াও বাঙ্কালার 
শ্লীঘায় আর শ্লীধাবোধ করি না।”২ৎ রমেশচন্দ্র মজুমদারও লিখছেন, "বাংলার 

আদিম অধিবাসীগণ আর্যজাতির বংশসভ্ভৃত নহেন।,২৬ পরবর্তীকালে অবস্থাই 
তথাকথিত আর্ধ বা আধাবর্তের লোকের সঙ্গে মিলনে বাংলার আদি 

অধিবাসীদের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। কিন্তু তাই বলে বাঙালি 
তার স্বাতন্ত্য হারিয়েছিল একথ। বল। যায় না । 

বাংলা ভাষাও যে একটি স্বতন্ত্র ভাষা এবং এই ভাষা যে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার 
সন্তান নয় একথা আজ আর অজানা নেই। বিজয়চন্দ্র মজুমদার, খঈনীতিকুমার 

চট্টোপাধ্যায়, হেমস্তকুমার সরকার প্রতৃতি ধারা বাংলাকে মূলত আর্ধগোষ্ঠীর ভাষা 

বলেই চিহ্মিত করেছেন তারাও একথা মানেন । ন্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

বাঙালি জাতির উৎপাত্ত সম্পর্কে বলেন, 'বাঙলার অধিবাদীদের মুল উৎপত্তি যে 
ভিন্ন জাতি থেকেই হোক্, যতটুকু খবর আমাদের জানা গিয়েছে তা” থেকে তারা 

( উত্তর-ভারত থেকে আর্য ভাষা আগমনের পূর্বে) অনার্ধ্য-ভাষী ছিল বলেই 
অনুমান হয় 1,*৭ তার মতে এই অনার্ধভাষী লোকের মুখে বৈদিক কথিত ভাষ! 

যে পরিবতিত রূপ নেয় তাই আধুনিক বাংলা ।২৮ এ সম্পর্কে অবশ্থ বিতর্কের 
অবকাশ আছে। কারো কারো মতে প্রাচ্যভারতে যে আর্ধভাষ! বিস্তারলাভ 

করেছিল তা অবৈদিক আর্ধভাষা । *৯ হেমস্তকুমার সরকার ও সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় বাংলাকে আর্ধগোষ্ঠীর ভাষা হিসাবে স্বীকার করলেও দ্রাবিড় ভাষার 

সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার কথাও বেশ জোর দিয়েই বলেছেন । হেমস্তকুমার 

সরকার বলেন, “আমর। আর্ধভাষা বলি কিন্তু ঠিক প্রাচীন আর্ধ ধরমে ভাবি না, 
আমর! ভ|বি ভ্াবিড় ভাবে 1৮৬ 

্রত্বতত্ববারিধি সতীশচন্দ্র ঘোষ বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্নমত 
পোষণ করেন। তিনি হর্নলি ও কন্ডওয়েলের মতবাদ স্বীকার করেন না। 

তিনি লিখছেন, “**"কিস্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ডাক্তার হন্নলি বিজেতা 
নম্মানগণ ইংলগ্ডে, আরব ও তুকীর। আর্ধ্যাবর্তে এবং ফরাসীর1 গলে বিজিতদিগ্নের 

ভাষাগ্রহণের তথ্য স্বীকার করিয়াও নিজেদের কথ! ল্মরণ করিয়া আধধ্যগণের পক্ষে 

বিজিত অনাধ্যদিগের ভাষাগ্রহণের কথা বিশ্বাস করেন নাই। পক্ষান্তরে ডাক্তার 
দেশজ ২ 
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কম্চওয়েল যে আর্ধ্যগণের আর্ধ্যাবর্ত জয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনাধ্য ভাষা সমুদয় সংস্কৃত 
শবৈশ্ব্্য তারা সমলঙ্কত হইয়াছিল বলিয়া লিখিয়। গিয়াছেন, আমর! তাহাও 
মানিয়া লইতে সম্মত নহি ।”৩১ তীর মতে প্রাকৃত সংস্কতজাত ভাষা নয়। 

এবিষয়ে তিনি লিখছেন, “তাই আমরা! প্রাকৃত কথাটিকে প্রকৃতিপুঞ্জের সাধারণ 
(০০027702) ভাষা বলিয়াই নির্দেশ করিতেছি-*'এস্থলে ইহাও বলা বাহুল্য যে 
“যোজনাস্তর ভাষা+ বলিয়া এই ভারতবর্ষেই আর্ধ্যগণের আগমনের বনু পুর্বব হইতে 
বহ্ছসংখ্যক প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার ছিল, বর্তমানেও ৪৭টির সন্ধান পাওয়া] 

গিয়াছে । এই সকল বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষা আবার বিভিন্ন অভিধায় অভিহিত 
ছিল, যেমন-_বাঞ্গালা, উড়িয়া, মাগধী, পাঞ্জাবী ইত্যাদি ।”** 

আমর! এই বিতর্কের গভীরে প্রবেশ না করেও নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি 
যে বাঙালি ও বাংল। ভাষার স্বতন্ত্র সকলেই স্বীকার করেন । স্থনীতিকুষার 

চট্টোপাধ্যায় এবিষস্বে লিখছেন, **-আর যে ধর্মভাব পরবর্তী যুগে সহজিয়া, 
বাউল, বৌদ্ধ, শান্ত আর বৈষ্ণব, আর মুসলমান-স্থুফী মতকে অবলম্বন করে এমন 
সন্দর দর্শন আর সাহিত্য স্ষ্টি করেছিল, আর যে কুশাগ্র বুদ্ধিদ্ধারা নব্য-্যায়ের 
মত দর্শনের চরম ধিকাশ বাঙলা দেশের মাটীতেই সম্ভব হয়েছিল, তারও মূল 
যে এই আদি অনার্ধ্য বাঙালীর মধ্যেই ছিল, এট] অনুমান করা অন্যায় হবে 

না।'*ত তার মতে, খুষ্টীয় সপ্তম শতক নাগাদ বাঙালী জাতীয়তের সম্পূর্ণ 
গ্রতিষ্ঠা” হয় এবং “মাগধী প্রারুতকে অবলম্বন করে বাঙলা ভাষার বুনিয়াদ” 
স্থাপিত হয় ।৩৪ ভিনি অনুমান করেন পালরাজাদের আমলেই বাংলা ভাষ! ও 

সাহিত্যের পঞ্তন হয় ।৬* তবে এখনও পর্যস্ত যেসব সাক্ষ্যগ্রমাণ পাওয়া গেছে 

তাতে মনে হয় চৌদ্দ-পনের শতক নাগাদই বাংলা সাহিত্য পরিণত রূপ 
নিয়েছিল। 

যাইহোক, বাংলার দেশজ শিক্ষা বলতে আমি বাংলাভাষী লোকের প্রাচীন 
ও মধ্যযুগের শিক্ষার কথাই বলছি। তবে এত কথা বলার কারণ বাংলাদেশ ও 
বাঙালির স্বাতন্ত্রের প্রতি পাঠকের নজর কাড়া। কেননা এই ম্বাতস্ত্রের 
তাগিদেই বাংলায় দেশজ শিক্ষার ইতিহাসের আলোচনার এই প্রয়াস । এই 

দেশজ শিক্ষাধারা, বিশেষ করে বাংল! লেখা, পড়া! আর অঙ্ক শেখার পাঠশালা 

শিক্ষা, কবে কিভাবে গড়ে উঠল অর্ধাৎ এর উৎস কী? কখন কোন্ সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক অবস্থায় কিভাবে এই শিক্ষাধারা বিকাশলাভ করল? এ 
শিক্ষায় সমাজের কোন্ শ্রেণীর মানুষ অংশ নিত? কেননিত 1? এই শিক্ষার 
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আহুষ্ঠানিক রূপ কী ছিল? এইসব অতি জরুৰি প্রশ্নগুলি সামনে রেখেই আমরা 
আমাদের শিক্ষার ইত্হাস আলোচনা করব । 

আমর! আমাদের আলোচনাকে প্রধান ছুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছি । প্রথম 
ভাগে সকলের দেশজ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাঠশালা ও মখতব 

আর বিশেষ শ্রেণীর ফারসি শিক্ষাধারার আলোচনা! করেছি । দ্বিতীয় ভাগে 

আমরা যূলত টোল-চতুষ্পাঠী ও মান্রাসার দেশজ উচ্চ শিক্ষার আলোচনা 
করেছি। বোঝার সুবিধার জন্য পাঠশালা ও মখতবের শিক্ষাধারাকে দেশজ 

প্রাথমিক শিক্ষা নামেও অভিহিত করা হয়েছে । তবে পশ্চিমী গোটা শিক্ষা- 

ধারার প্রাথমিক স্তর হিসাবে পরিচিত ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক স্কুলের সঙ্গে 

এগুলিকে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। মনে রাখতে হবে পাঠশালা, মখতব 

বা ফারসি স্কুলের সঙ্গে দেশজ উচ্চ শিক্ষার টোল বা মাদ্রাসার কোন নিদিষ্ট 

সম্পর্ক ছিল না। এগুলি দেশজ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারার প্রাতিষ্ঠানিক 

রূপ। তবে পাঠশালাতেও পশ্চিমী “থি আর" স্কুলের মতই লেখা, পড়া আর 
অন্ক শেখানে! হত। 

যাইহোক, প্রথম খণ্ডে গোড়ায় কিছু কথা'র পর আমরা লেখা, পড়া আর 

অঙ্ক শেখার দেশজ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার উৎলসদ্ধানে প্রাচীন ভারতের প্রাক্- 

উপনয়ন শিক্ষা ও বৌদ্ধ শিক্ষাধারার আলোচন! করেছি। ব্রাক্ষণয বা বৌদ্ধ 
শিক্ষাধারায় লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার দেশজ শিক্ষার উত্স থোজাই এ 

অধ্যায়ে আমাদের উদ্দেশ্ট | এবিষয়ে প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাসগুলিতে 
যেসব উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে আমরা সেগুলিকে আবার পরীক্ষা 
করেছি । কিছু আরো অন্য উপাদ্দানও ব্যবহার করেছি । আমাদের আলোচনার 

পদ্ধতিও আলাদ!। প্রত্যক্ষ উপাদানগুলির সঠিক যৃল্যায়নের জন্ত পরোক্ষ 
যেমন বিছ্যারস্ত বা হাতেখড়ি সংস্কারের ইতিহাসের সাহায্যও নিয়েছি | 

পরের অধ্যায়ে দেশজ বাংল! পাঠশালার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস 

আলোচনা করেছি। প্রধানত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিউতি খুজে 
আমরা এবিবয়ে সাক্ষাপ্রমাণ যোগাড় করেছি। বিদেশী পর্যটকদের বিবর্ণ, 

বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি নথি, সমকালীন এঁতিহাসিকদের লেখা, স্বতিশাস্, 

মুদ্রা, তাম্শাসন এইসব নান! উপাদান কাজে লাগিয়েছি। প্রাচীন বাংলার 
ভৌগোলিক সীমা বা বাংলাভাষী লোকের সামাজিক ইতিহাসের উপাদান 
বিরল হলেও মধ্যযুগের বাংল! ও বাঙালি সম্পর্কে উপাদানের অভাব বড় একটা 
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নেই। এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচনা তাই বলতে গেলে প্রত্যক্ষ সাক্ষর 

ভিত্তিতেই কর। সম্ভ হয়েছে । এই অধ্যায়ই.আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। 
তারপর আমর] ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মখতবের কথ! আলোচনা 

করেছি। মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মখতবের উত্তব ও ক্রম- 

বিকাশ এবং মুসলমান শাসনাধিকারে বাংলায় মখতব শিক্ষার ধার] আমাদের 

এই অধ্যায়ের আলোচনার বিধয়। বাংলার মখতব সম্পর্কে আবদুল করিম 

ও আবদুর রহিম এবং আরো কেউ কেউ কিছু কিছু আলোচন। করেছেন । 

আমরা এদের লেখ! থেকে খেসব তথ্য পাওয়৷ যায় তার প্রসঙ্গ টেনে আরো! 

অন্ান্ত উপাদানের ভিদ্তিতে আমাদের আলোচনা গড়ে তুলেছি । বিশেষ 

করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে, বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি নথিতে এবং 

কিছু আত্মজীবনীতে এ বিষরে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তার বিচার বিশ্লেষণ 

করার চেই্টা করেছি । এ প্রসর্গে বল দরকার যে মান্রাম। সম্পর্কে তথ্যের 

বিশেষ অভাব না থাকলেও মখতব সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য উপাদানের বড় অভা 

দেখা যায়। এবিযয়ে যথেই গবেষণা হয়শি বলেই মনে হয়। মধ্যযুগের 
বাংল। প্রাথমিক শিক্ষায় মথতখ্ের ভূমিক! এবং মখতব ও পাঠশালার সম্পর্ক, 

এইসব নান। প্রশ্নের জবাব খুঁজে আমর। মখতবের ভূমিকার যূল্যায়ন করার 
চেষ্টা করেছি । এইসঙ্গে দেশজ শিক্ষার তৃতীয় একটি ধার; ফারসি স্কুল 

সম্পর্কেও আলোচনা করেছি । এই অধ্যায়ের শেষে বাংলার দেশজ শিক্ষার 

তিনটি ধার! পাঠশালা, মখতব ও ফারসি স্কুলের একটি তুলনামূলক মুল্যায়ন 

করার চেষ্টা করা হয়েছে। 

দ্বিতীর খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে আমরা বাংলার টোল ও চতুষ্পাগীর সংস্কৃত 

শিক্ষার শিশেষ ধারা বা স্বতন্ত্র ধারার আলোচন। করার ইচ্ছা রাখি । টোল- 

চতুষ্পাঠীর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ, শিক্ষার বিষয়স্থচির বিশেষত্ব এবং পড়ুয়াদের 

সামাজিক অবস্থানই আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয়। বাংলার সংস্কৃত 

উচ্চশিক্ষার সঙ্গে বৈদিক ব্রাক্ষণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের সম্পর্ক বিষয়েও কিছু আলোচনার 

ইচ্ছা রাখি। 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলার মান্রাসা শিক্ষা আমাদের অ:লোচনার বিষয়। 

নরেন্ত্নাথ লাহাই সম্ভবত প্রথম ভারতের মাপ্রাস! শিক্ষার ইতিহাস লেখেন। 

তিনি বাংলার মাদ্রাসা সম্পর্কেও একটি অধ্যায় লিখেছেন । এস. এম. জাফর, 

আবদুল করিম, আবছুর রহিমের লেখায়ও এ বিষয়ে যথে্ট তথ্য পাওয়া যায়। 
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এরা সকলেই আবার আবু উমর মিনহাজের তবকত-ই-নাপিরি ও ফেরিস্তার 
ইতিহাসের সাক্ষ্যেরে উপর অনেকটাই নির্ভর কবেছেন। হালে আবছুল 
কাদির ও আরে! কেউ কেউ প্প্রত্বতাত্বিক উপাদানের সাহায্যে কিছু নতুন 

কথ। জানিয়েছেন । আমরাও প্রধানত এদের লেখার উপর ভিত্তি করেই 

আমাদের আলোচনা করব। সেইসঙ্গে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও অন্থাস্ 
কিছু উপাদানও ব্যবহার করব। 

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলার দেশজ শিক্ষার একটা সামগ্রিক চিত্র এবং কিভাবে 

এই শিক্ষাধারা শুকিয়ে গেল সেব্ষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল। সেই 

সঙ্গে এই দেশজ শিক্ষার ইতিহাস আমাদের কী শিক্ষা দেয় সেপ্রসঙ্গে দু-এক 

কথা বলার ইচ্ছা রাখি । 

এই দুই খণ্ডের বিভিন্ন অধ্যায়ে বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের দেশজ শিক্ষার 
একটা গোটা ছবি মিলবে বলেই আশ! করি। তবে একথা ঠিক যে বাংলা 
লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার সাধারণ দেশজ শিক্ষাধারার আলোচনার উপরই 

বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে । 





প্রথম অধ্যায় 

দেশজ শিক্ষার উৎস সন্ধানে 
আলোচনার বিষয় 

প্রাচীনকালে ভারতে পৈতে বা উপনয়নের আগে কী ধরনের শিক্ষাধার। 

প্রচলিত ছিল তাই আমাদের আলোচনার বিষস্ত। ধরন বলতে শিক্ষার বিষয়, 
ব্যাপকতা ও বৈশিষ্ট্য সবই বোঝাচ্ছে। আসলে শিক্ষার বিষয় ও বিষয়গত 

বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা! অনেকটা সহজ, কেনন1 কম হলেও এ বিষয়ে নিরর- 

যোগ্য সাক্ষ্য হয়ত কিছু পাওয়া যেতেও পারে । কিন্ত প্রাব₹উপনয়ন শিক্ষার 
কোনো। প্রথাবদ্ধ ধার] চালু ছিল কিনা, এ শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ কী ছিলঃ এ 

শিক্ষার প্রসলন কতটা ব্যাপক ছিল বা সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব। বর্ণের মানুষের 

মধ্যে এ শিক্ষার ধারা কতটা প্রচলিত ছিল সে সম্পর্কে সাক্ষ্যের বড় অভাব । 

প্রাচীন উপাদীনগুলি এ বিষয়ে আমাদের খুব একটা সাহায্য করে না । এই অল্প 

উপাদানের ভিত্তিতেই অবশ্ত অনেক এতিহাসিক এ বিষয়ে বেশ বড় বড় সিদ্ধান্তে 

পৌছেছেন । 

প্রধানত স্থতি, পুরাণ, জাতকের গল্প, সংস্কত কাব্য-সাহিত্য, পালি সাহিত্য, 

শিলালেখ ও পর্যটকদের বিবরণ থেকেই এ বিষয়ে তথ্য যোগাড় কর! হয়। প্রাচীন 

যুগের শিক্ষার ইতিহাস ধারা লিখেছেন তার! এইসব উপাদানের ভিত্তিতেই সে 
যুগেও লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার প্রাকউপনয়ন প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ 

প্রচলন ছিল 'একথ! নানাভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন 1১ এর! যে সব প্রমাণ 

হাজির করেছেন, তা থেকে নিশ্চিত করে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না বলেই, 
আমার মনে হয়। প্রচলিত শিক্ষার ইতিহাসগুলিতে যে সব সাক্ষ্য হাজির করা 
হয়েছে তা থেকে শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে যে প্রাচীনকালেও এক ধরনের 

প্রাক-উপনয়ন শিক্ষার প্রচলন ছিল, যদিও খুবই সীমাবদ্ধনাবে ৷ মধাযুগের বাংলা: 
পাঠশালার মতো! কোন প্রথাবদ্ধ প্রাথমিক শিক্ষাধার] প্রাচীনকালেও প্রচলিত 

ছিল কিনা ব৷ প্রাচীন ভারতে প্রচলিত কোন শিক্ষাধারা থেকেই যধ্যযুগের 
পাঠশালাশিক্ষার উৎপত্তি কিনা এইসব এঁতিহাসিক প্রশ্নের উত্তর প্রাচীন 
উপাদানগুলিতে বড় একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে শিক্ষার বিষয় সম্পর্কে 
কিছু তথ্য অবশ্যই পাওয়া! যায়। শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক রূপের কথ! পাই একমাত্র; 



২৬ / বাংলার দেশজ শিক্ষাধার। 

“গৌতম বৃদ্ধের জীবনী ললিত-বিস্তরে। ললিত-বিস্তরে লিপিশালার যে বর্ণনা! 

পাওয়া যায় তাকে পাঠশালার সঙ্গে এক পর্যায়ে ফেলা যায় না। আপলে এ বিষয়ে 

কাঠাযোগত সবিস্তার বিবরণের (8:9০69121 0519118) বড় অভাব । যাই হোক, 

আমর! প্রধান প্রধান সাক্ষ্যগুলি সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর আলোচনার চেষ্টা করব। 

আলোচনার পদ্ধতি 

প্রাক-উপনয়ন শিক্ষার প্রচলন কতট! ব্যাপক ছিল তা প্রধানত ছু ভাবে 

আন্দাজ করা যায়। শিক্ষার বিষয়গুলি কোন্ বর্ণের, শ্রেণীর বা পেশার লোকের 

প্রয়োজনীয় ছিল তা! থেকে অনুমান করা যেতে পারে কারা এই শিক্ষা নিত। 

আর প্রাক-উপনয়ন শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত আচরণীয় সংস্কারের ইতিহাস থেকেও 

এর প্রচলন সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে। একটা সংস্কার 

সাধারণত তখনই চালু হয় যখন তার একট! সামাজিক ভিত্তি থাকে । 

প্রাচীনকালে নেদবাদী ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সমাজ ছিল সংস্কারে বাধ! । প্রতিটি 

বহুলপ্রচলিত অনুষ্ঠান আচরণীয় সংস্ক'রে বেঁধে দেওয়া হত ॥ কাজেই আশা করা 

যায়, প্রাক-উপনয়ন শিক্ষা যখন বনুলপ্রচলিত হল তখন সে সম্পর্কে কোন 

সংস্কারও চালু হয়েছিল। আবার একটু ঘুরিয়ে বলা যায়, সংস্কারে বীধা সমাজে 

প্রাক উপনয়ন শিক্ষা বিষয়ে কোন সংস্কারের অভাব এ শিক্ষার অপ্রচলন বা 

সীমিত প্রচলনই স্চিত করে, যদি না এর বিরুদ্ধে আর কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ 

পাওয়া খায়। প্রাচীন উপাদানগুপিতে পাওয়া তথ্য, সংস্কারের ইতিহাসের 

'পটভৃমিতে যাচাই করে নিলে হয়ত আমরা সঠিক সিদ্ধান্তের কাছাকাছি 

পৌছতে পারব । অবশ্য বেদবাদী জনগোষ্ঠীর বাইরে এ শিক্ষাধারা কতটা 

প্রচলিত ছিল পে সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আদার কোন উপায় নেই 

বললেই চলে । 

স্মৃতি, পুরাণ ও বিদ্ারস্ত-সংস্কার 

স্বৃতিশাস্্গুলিতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্বস্ত বিভিন্ন পালনীয় সংগ্কারের কথ৷ বলা 

হয়েছে। স্বতিশাস্ত্ে জাতকের পালনীয় সংস্কারের যে বিবরণ পাই তাতে এক্ 

বা! তিন বছর বয়সে চুড়াকরণ বা ক্ষুর ছোয়ানোর কথা বল আছে ।* তারপরই 

উপনয়নের কথ! ৷ প্রাক-উপনয়ন শিক্ষা! সম্পর্কে কোন সংস্কারের উল্লেখ সেখানে 
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দেখা যায় না। বিছ্যারভ্ত বা হাতেখড়ির মতে! কোন প্রাক-উপনয়ন সংস্কারের 

উল্লেখ প্রাচীন শ্বতিশাস্ত্রে বা প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে কোথাও নেই। 

তাহলে এই সংস্কারগুলি কখন চালু হুল, কেন চালু হল তারও খোজ নেওয়া 

দরকার । বিদ্ারস্ত বা হাতেখড়ি সংস্কার যখন চালু হল, ধরে নেওয়া যায় তখন 

প্রাক-উপনয়ন শিক্ষারও বুল প্রচলন হয়েছিল। তা নাহলে এই সংস্কারের 

কোন প্রয়োজন হত না। আগলে প্রাচীন স্থৃতি, শাস্ত্র বা সংস্কৃত কাব্য-সাছিত্যে 

পাঠশালার বা হাতেখড়ির মতো কোন সংস্কারের উল্লেখ না পাওয়া গেলেও 

প্রবর্তী স্থৃতি এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ও ভ্রমণবিবরণে হাতেখড়ি ও 

পাঠশালার বিস্তর উল্লেখ দেখা! যায়। প্রাসঙ্গিক অন্যান্য সাক্ষ্য ও অবস্থার বিচারে 

এর থেকে কোন সিদ্ধান্তে আস! যায় কিনা তাও আমার্দের চেষ্টা করে দেখতে 

হবে। 
আগেই বলা হয়েছে প্রাচীন স্বতিতে বা ধর্মশাস্ত্রে বিদ্যারস্ত বা হাতেখড়ির 

মতো কোন সংস্কারের উল্লেখ নেই। এই অস্থল্লেখ সম্পর্কে পি. ভি. কানে তার 

ধর্মশান্ত্রেরে ইতিহাসে লিখছেন, “কিছু সংস্কার যেমন কর্ণবেধ বা বিগ্যারভ 

অদ্ভুতভাবে অন্থুপস্থিত গৃহনত্রগুলিতে, যদিও পরবর্তী ম্থৃতি ও পুরাণে এদের 

উল্লেখ আছে ।”* তিনি আরও বলেন যে অপরার্ক “মার্কগেয় পুরাণ” থেকে 

উদ্ধৃতি দিয়ে বিষ্যারস্ সংস্কারের উল্লেখ করেছেন। আর এর উল্লেখ আছে 

শ্মতি-চজ্জ্িকায়। কানে নিজে 'মার্কগ্ডয় পুরাণে, এই সংস্কারের উল্লেখ 

দেখেছেন তা কিন্তু বলেননি । কানে 'কৌটিল্য, প্রঘুবংশ' ও উত্তর 

রামচরিতের' উল্লেখ করে বলেছেন, এগুলিও এ বিষয়ে সামান্য কিছু আলোকপাত 

করে। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাণ লেখকরাও এগুলিকে সাক্ষ্য হিসাবে 

হাঁজির করেছেন। কানে অবশ্য মনে করেন যে গোড়ার, দিকের গ্রীন 

শতাবীগুলিতেই বিদ্যারস্ত সংস্কার পালিত হত।৪ এখন গোড়ার দিকে 

(5811) ০০:19) বলতে একশ থেকে বারশ সবই হতে পারে। আসলে 

গৃহৃ্ত্র, ধর্মস্ত্র ও সংহিতাগুলিকেই প্রাচীন ম্বতি বলে আর নিবদ্ধগুলিকে 

পরবর্তী শ্থৃতি বল! হয়। সাধারণত বার শতকের পরেই পরবর্তী শ্বতি বা 

নব্যস্থতির কাল ধরা হয়। বাংলায় শুলপাণিকে নব্যস্থিতির প্রবর্তক ধরলে বলতে 

হয় বাংলায় নব্যস্থৃতির শুরু পনের শতকে মুমলমান অধিকারের পর | আর 

ভবদেব ভট্ট বা জীমৃতবাহনকে বাংলার প্রথম পরবর্তী স্বাতিকার হিনাবে ধরলে 

পরবর্তী শ্বতির শুরু বলতে হয় এগার বা! বার শতকে |« অবস্থ ভবদেব ভট্ট বা 
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জীযূতবাহনের কাল সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। আর অপরার্ক 
বা অপরাদিত্য যে বার শতকের আগের লোক এমন কথাও জানা যাঁয় না । 

কানের মতে অপরার্ক ১১১৫ থেকে ১১৩০ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যে জম্মেছিলেন ।* 

ঘে যাইহোক, পরবর্তী স্মৃতি যা বার শতকে বা পরে রচিত হয়েছিল তাতে 

বিচ্যারম্ত-সংক্কারের উল্লেখ দেখ! যায়। অপরার্কের যাজ্যবন্ধীয় ধর্মশীস্থ নিবন্ধের 
কথা আগেই বলা হয়েছে। অপরার্কের আগে কোন ধর্মশাস্ত্রকার বা নিবদ্ধকার 

এই সংস্কারের উল্লেখ করেছেন বলে জানা যায় না। নার্ভ রথুনন্দন ত্তার 

'জ্যোতিস্তত্বম-এ বিষুধর্মোত্তরের সান্ষেযে বিগ্যারস্ত- সংস্কারের কথা বলেছেন ।* 

শ্থতিচন্দিকা” আর “সংস্কার রত্বমালা'য় মার্কগ্ডয়ের উল্লেখ করে বিছ্যারস্ত-সংস্কার 

বিষয়ে বলা হয়েছে ।” অপরার্কও মার্কডয়কে সাক্ষী মেনেছেন। লক্ষ করার 
বিষয়, পরবর্তী স্বৃতিকারের। বিগ্ভারস্ত সংস্কার প্রসঙ্গে সংহিতা বা গৃহাহ্থত্রের উল্লেখ 

ন। করে পুরাণ থেকে প্রমাণ হাজির করেছেন । 

এখন পুরাণে স্তৃতি বিষয়গুলি পরবর্তী যোগ । পুরাণের মূল বিখয় পার্চট ; 
সেগুলি হচ্ছে ঃ সর্গ, প্রতিসর্, দেবতাদের বংশাবলী, মন্বস্তর ও রাজবংশচরিত 1৯ 

আর. সি. হাজরার মতে হিন্দু আচার ও সংস্কারগুলি পুরাণে যোগ হতে আরম্ত 

হয়েছে চতুর্থ শতাব্দী থেকে । এগার শতকের আগে থেকেই বিভিন্ন স্থৃতি এন 
অন্য পুরাণের বিষয় আর এক পুরাণে জায়গ! নিতে শুরু করেছে ।১* এই 
যোগবিয়োগ এমনকি তের-গোদ্দ শতকেও ঘটেছে । হাজরা এবং পারজিটার 

দুজনেই অবশ্ত মনে করেন যে, নবম শতাব্দী নাগাদই পুরাণগুলি বর্তমান রূপ 
নিয়ে নিয়েছে ।১১ কিন্তু সমস্তা হলো, ধর্মশাস্ত্রে নেই এমন সংস্কারগুলি কখন 

কীভাবে পুরাণের অন্তভুক্তি হলো সেবিষয়ে কোন ধারণা করা যাচ্ছে না। যদি 
ধরে নেওয়া যায় সমাজে প্রচলিত প্রথা ব1 সংস্কারগুলি পরে পরে পুরাণে যুক্ত 

হুচ্ছিল তাহলে এগার শতকের পরে বা৷ সমসময়ে প্রচলিত সংস্ক'রগুলিরও পুরাণে 

জায়গ। পেতে কোন অন্থবিধা দেখি না। হাজরার মতে বাযুপুরাণে গয়ামাহাত্ম্য 

চোদ্দ শতাব্দীর আগে যোগ কর! হয়েছে 1১২ আসলে বার শতকের আগে কপি- 

করা কোনে পুরাণের পু'থিতে বিদ্যারস্ত-সংস্কারের উল্লেখ না পাওয়া পর্ধস্ত এ- 

বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আস! সম্ভব নয়। মার্কগেয় পুরাণের সব ছাপা 

সংস্করণেও বিছ্যারস্ত-সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। হাজর লিখছেন, 

ককিস্ত বেশির ভাগ পুরাণই তাদের প্রথম দিককার পরিবর্তিত রূপে আমরা 

পাই না, কারণ সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে এগুলি নতুন করে সম্পাদিত হত 
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নিজেদের প্রামাণিকতা বজায় রাখার তাগিদে 1১৬ পারজিটারও মনে করেন ছয় 
শতকের আগেই পুরাণগুলি রচিত হলেও পরে পরে নতুন সংযোজনের ব! 
পরিবর্তনের সম্ভাবন। থেকেই গেছে । | 

সবচাইতে বড় কথা, গৃহস্ত্রে, ধর্মন্থত্রে বা সংহিতায় প্রাক-উপনয়ন শিক্ষা- 

সম্পর্কীয় কোন সংস্কারের উল্লেখ নেই। সেকালে ব্রাহ্মণদের উপনয়নের পর ত্রয়ী 
বিছা! বা তিন বেদ পাঠ কয়তে হত যঞ্জরক্ষক হিসাবে ।১৪ উপনয়ণের আগের 

যে সংস্কার তার না সৌলকর্ম বা চুড়াকরণ। মনু তিন বছর বয়সে চুড়াকরণের 
কথা বলেছেন। রথুনন্দন প্রভৃতি পরবর্তী নিবন্ধকাররাও তিন বছর বয়সে 

চুড়াকরণের কথা বলেছেন ।১৭ গৃহ্ম্ব্রগুলিতেও তাই বল! আছে। শাঙ্খায়ন 

গৃহৃন্থত্রে এক বা তিনশ বছরে চূড়াকরণের কথা আছে। আরো কেউ কেউ 

এক বা তিন বছরের কথা বলেছেন ।১* যাজ্ঞবন্ক্য সংহিতায় বলা হয়েছে, 

'কুলাচার অনুসারে কাহারও এক বৎসরে, কাহারও তিন বত্রে এই দুই মুখা- 

কালে বা পাচ বৎসরে প্রস্তুতি গৌণকালে চুড়াকরণ হইয়া থাকে ।১* উনিশটি 
সংহিতায় বিভিন্ন সংস্কারের যে তালিকা পাওয়া যায় তাতে চূড়াকরণের পর 
উপনয়নের উল্লেম আছে, কিন্ত বিদ্যারস্তের কোন উল্লেখ নেই। গৃহস্থত্রে 
চুড়াকরণকে প্রথম ক্ষুর ছোয়ানে। সংস্কার হিসাবেই বর্ণনা করা হয়েছে।১* এর 

সঙ্গে বিগ্ভারভ্তের কোন সম্পর্ক খুজে পাওয়া যায় না। ব্যাস সংহিতায় কর্ণবেধ 

সংস্কারের উল্লেখ আছে, কিন্তু বিগ্ভারস্তের উল্লেখ নেই ।১৯ 

প্রাচীন ম্মতিতে চূড়াকরণের পর উপনয়নের কথ] বল! হয়েছে। উপশয়ণের 
পরই থিষ্তারন্ত হত। ব্রাক্ষণের উপনয়ন বা পৈতা সাধারণত আট বছর বয়সে 

হয়ে থাকে । বিশেষ ক্ষেত্রে পাচ বছর বয়সেও এই সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়। 

রঘুনন্দনের মতে ব্রাঙ্ষণের উপনয়ন হবে সাধারণত আট বছর বয়সে, কিন্তু “ব্রহ্ 

তেজক্কামী ব্রাহ্মণের পঞ্চমবর্ষে উপনয়ন কর] উচিত ।”** মন্ুতেও বিশেষ ক্ষেত্রে 

পাচ বছরে ব্রাহ্মণের উপনন্ননের বিধি আছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ের উপনয়নের বয়স 

যথাক্রমে এগার ও বার । বিশেষ ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ের ছয় বছরে আর বৈশ্তের আট 

বছরে উপনয়নের বিধিও আছে ।১ এ প্রপঙ্গে উল্লেখ কর৷ যেতে পারে যে, 

মেয়েদের চুড়াকরণের বিধি থাকলেও উপনয়ন-সংস্কার হত না। শুত্রেরও উপনয়ন 
হত না। 
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কৌটিল্যের অর্থশান্্র 

তিন বছর বয়সে চুড়াকরণের সঙ্গে লেখাপড়ার কোন সম্পর্ক ধর্মশাস্ত্রে খু'জে' 
না পাওয়া গেলেও কৌটিল্যের “অর্থশাস্ত্রে বা আরো! অনেক সাহিত্যে রাজপুত্র বা. 
ক্ষত্রিয়ের লেখাপড়া বা বেদ ছাড়া অন্ত বিদ্যা শেখার শুরু বলা হয়েছে চূড়াকরণের 
পর। কৌটিলোর অর্থশাস্ত্রে আছে, “চৌলকর্ম (মুগ্ডনসংস্কার) সম্পাদিত 
হইলে (রাজা বা পুত্র) লিপি (অক্ষর লেখা ) ও সংখ্যান ( অস্কগণন।) নিয্বমপূর্বক 

অভ্যান করিবেন । উপনয়ন (বা গায়ত্রীর উপদেশ) প্রাপ্ত হওয়ার পর (তিনি) 

জয়ী ও আহ্বীক্ষিকী বিছ্য। শিই্গণ (অর্থাৎ তত্ত্তন্বিদ্াভিজ্ঞ আচার্ষগণ) হইতে, বার্ত। 
বিদ্যা ( সীতাধ্যক্ষাদি ) বড় বড় অধ্যক্ষগণ হইতে এবং দণ্ডনীতি প্রনচনকুশল 

ও প্রয়োগকুশল নীতিবিৎ আচার্ষগণ হইতে নিয়মপূর্বক শিক্ষ/ করিবেন 1৮* 

দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে কৌটিল্যের 'মর্থশাস্্ব ও মনুস্থতি প্রায় সমসময়ে 

বর্তমান আকারে সংকলিত হয়েছে । তাঁর মতে, 'র্থশাস্ত গ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী 
নাগাদ বর্তমান আকারে সংকলিত হয়েছে । দীনেশচন্দ্র সরকারের এই মত 

মেনে নিলে, অর্থশাস্ত্রে প্রাকউপনয়ন শিক্ষার উল্লেখ আর মনুসংহিতায় প্রাকৃ- 

উপনয়ন কোন শিক্ষা-সংস্কারের অনুল্েখ, সেই আমলে প্রাক-উপনয়ন শিক্ষার 
সীমিত গ্রচলনই স্থচিত করে। যাইহোক, দেখা যাচ্ছে কৌটিল্যের সময়ে 
রাজপুত্ররা অল্প বয়সেই উপনয়নের আগে লিখতে আর অস্ক করতে শিখত। 

“রঘুবংশ", উত্তররামচরিত” বা “দশকুষারচরিতে' রাজপুত্রদের শিক্ষার যে বর্ণনা 
আছে তার সঙ্ষে অর্থশাস্ত্রের বর্ণনার কিছু মিল থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ অমিলও দেখা 

যায়। বিশেষ করে রাজপুত্রদের অঙ্ক শেখার কথ! বড় একটা দেখা যায় না। 

“সংখ্যান” কথাটি অর্থশাস্থে কবে থেকে পাওয়া যাচ্ছে তা জানার কোন উপায় 

দেখি না। 

রদঘুবংশ 

কালিদাসের রঘুবংশে তৃতীয় সর্গের আঠাশ সংখ্যক শ্লোকে চূড়াকরণের পর 
রঘু সমবয়সী মন্ত্রীপুত্রদের সঙ্গে লিপিশিক্ষা করেন, এরকম বলা হয়েছে । টাকাকার 

মল্লিনাথ তার টাকায় প্রান্তে তু পঞ্চমে বর্ষে বিদ্চারস্তং চ কারয়েত” এই বিখ্যাত 
বাক্যটি লেখেন। কালিদাস কিন্তু পাঁচ বছর বয়সে বিষ্ারস্তের কথা কিছু 

বলেননি । বলা হয়েছে চূড়াকরণের পর রঘু লিপিশিক্ষা করেন। আর 
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উপনয়নের পর চার বেদ ও অন্তান্ত বিষ্া শ্রিক্ষ/ করেছিলেন । কালিদাসের 

বর্ণনার সঙ্ষে এ বিষয়ে কৌটিল্যের বর্ণনার মিল দেখা যায়। টাকাকার মঞ্সিনাথ 

অনেক পরের লোক। তার কথায় বোঝা যায়, পরবর্তাকালে পাচ বছর বয়সে 
বিদ্যারস্ত-সংস্কারের পর লেখাপড়া হত ।২৬ রঘু অন্ক শিখেছিল এমন কোন 

উল্লেখ নেই। 

দশকুমারচরিত 

দশকুমারচরিতে'র প্রথম উচ্ছ্বাসে দণ্ডি কুমারদের শিক্ষার যে বিবরণ দিয়েছেন 

তাঁতে দেখা যায় “চৌলউপনয়নাদি” সংস্কারের পর তাদের শিক্ষা শুরু হয়েছিল। 

উপনয়নের পরই কুমারের সকল লিপিজ্ঞান, সকল দেশের ভাষা শিখে শিক্ষা» 

কল্প, ব্যাকরণ, নিকুক্ত, জ্যোতিষ, বেদ, মীমাংসা, কাব্য, নাটক, ইতিহাস, পুরাণ, 

রাজনীতি এমনকি চুরিবিদ্যা ও জুয়াখেলায় দক্ষতা অর্জন করেছিল। চুরিবিছ্যা 

বা জুয়াখেল। বাদ দিলে অন্তান্ত বিদ্যা রঘুও শিখেছিল।*ঠ তবে রঘু লিপিশিক্ষা 

করেছিল চুড়াকরণের পর উপনয়নের আগে । দশকুমার চরিতে যাবতীয় বিদ্যার 

উল্লেখ থাকলেও অঙ্কের কথা নেই। 

উত্তররামচরিত 

আর একটি উদাহরণ য। প্রমাণ হিপাবে হাজির কর! হয় তা হল ভবসৃতির 

'উত্তররামচরিতে লবকুশের শিক্ষার বিবরণ ৷ উত্তররামচরিতের' দ্বিতীয় অঙ্কে 

আত্রেদী লবকুশের শিক্ষা সম্পর্কে বলছেন যে, চৌলকর্দ বা চূড়াকরণের পর 

ভ্্রয়ীবর্জম* অর্থাৎ তিন বেদ বাদে, ইতর বা তি! বিদ্যা অর্থাৎ “অক্ষরাভ্যাস” 

'ুরলীবিহার' ও বাহনাফুধ' সাবধানে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। 

'খুরলীবিহার" হচ্ছে অস্রবিদ্ধা আর 'বাহনাফুধ' হচ্ছে রথচালন। বিদ্যা। এগুলি 

সবই ক্ষত্তিয়ের শেখার বিষয়। তারপর এগার বছর বয়সে ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুযায়ী 

তাদের পৈতে দিয়ে তিন বেদ শিক্ষা দেওয়া হয়।*€ '“উত্তররামচগ্লিতের এই 

ক্লোকটির আর একটি পাঠও দেখা যায় । তাতে “ত্রয়ীবর্জমইতরা বিদ্যাঃ সাবধানেন 

পরিনিষ্ঠাপিতা"ৎঙ অর্থাৎ তিন বেদ বাদে ইতর! বিদ্যা শিক্ষার কথা আছে। 

এখন ইতর! বিদ্যার টাকা নানাজনে নানারকম করেছেন । কোন কোন মতে 

ইতর] বিদ্যা, বলতে 'অশ্বীক্ষিক”, 'বার্তা? “দগ্ডনীতি', এই তিনটি ৪*+ কারে মতে 
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চতুর্দশ বিদ্যার মধ্য ত্রয়ী বা তিন বেদ বাদ দিয়ে বাকী এগারটি। এগুলি হচ্ছে 
ষড় বেদাঙ্গ, মীমাংপা, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি ।২৮ কৌটিল্য এসব বিদ্যা 
উপনয়নের পর শেখার কথ! বলেছেন। এমনকি খুরলীবিহার ও বাহনায়ুধও 
চূড়াকরণের পর শেখার কথা, কৌটিল্য বা কালিদাস বলেননি । রতু এবং 
কুমারেরা উপনয়শের পরই অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিল। 'অথচ লবকুশ উপনয়নের আগেই 
শিখেছে । আবার এই উদাহরণগুলির কোনটাতেই বিদ্যারভ্ত-সংস্কারের কথা 
নেই। আর সবগুলি উদাহরণই রাজার ছেলেংদর বা] ক্ষব্রিয়ের প্রাক-উপনয়ন 

শিক্ষার কথা । বিদ্যারস্ত-সংস্কারের অন্লেখ থেকে বোঝা যায়, তখনো এই 
সংস্কার চালু হয়নি। ভবভূতিকে আট শতকের লোক বলেই ধর] হয়।*» 
তাহলে ধরে নেওয়া যায় তখনো! উপনয়নের আগে লেখাপড়া আর অঙ্ক শেখার 

সাধারণ প্রথা চালু হয়নি । যদিও রাঁজ-রাজড়াদের ঘরে প্রাকৃ-উপনয়ন এক 
ধরনের শিক্ষা চালু ছিল। আবার টাকাকারদের লেখায় বিদ্যারভ্ত-সংস্কারের 

উল্লেখ দেখে বলা যায তাদের কালে এই প্রথ৷ চালু ছিল। অর্থশাস্্র ছাড়া অঙ্ক 
শেখার কথা আর কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না । অনুমান করি “সংখ্যান* কথাটি 
পরবর্তাকালে অর্থশাস্ত্রে যুক্ত হয়েছে । 

ললিত-বিস্তর ও জাতক 

আরে। ছুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ দাখিল করা হয় ললিত-বিস্তর আর জাতকের 

গল্প থেকে । দেশীবিদেশী অনেক এঁতিহাসিকই ললিত আর জাতকের গল্পকে 

প্রাচীন ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার দলিল হিনাণে দাখিল করেছেন। ললিত- 

বিস্তরে রাজপুত্র শাক্যসিংহের লিশিশালায় গিয়ে লিণি-শিক্ষার বর্ণনা আছে । 
দশহাজার শিশুসঙ্ষে দশহাজার রথ-ভ্ি খাদ্যদ্রবা ও পোনাদান। নিয়ে কুমার 

লিপিশালায় হাজির হুলেন। লিপিশালার শিক্ষক বা দারকাচার্ধ বিশ্বামিত্র 

তো বুদ্ধকে দেখে প্রান মৃচ্ছা যায় আর কি! শুভাঙ্গ নামে দেবপুত্র বিশ্বামিত্রকে 

সময়মত ধরে ফেলেন এবং বলেন যে-_-কোটি কল্প বছর আগেই ইনি সর্ধ- 

শাস্ত্র, লিপি, সংখ্যা, গণন। প্রভৃতি সবই শিখেছেন তবে লোকশিক্ষার্থে তিনি 

আবার সব শিখতে এসেছেন। তখন কুমার কাঠের ফলক বাগিয়ে ধরে 

বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করেন-_ব্রাক্দীং” “খরোস্্রীংঃ 'পুস্বরসাবীংঃ, 'অঙ্গপিপিং” 
“বঙ্গলিপিং' ইত্যাদি চৌষটি লিপির কোন্টি তিনি শেখাবেন 1** বিশ্বামিত 
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নিজে এত লিপির নামই জানেন না, কাজেই তার অবস্থাটা সহজেই অনুমেয় । 
যাইহোক, লিপিশাল! নামে স্কুলের এবং দারকাচার্য নামে শিক্ষকের অস্তিত্বের 
কথ! জানা গেল। আরো জান! গেল লিপি, সংখ্যা ও গণনা শেখার 

রেওয়াজ ছিল, অন্তত রাজপুত্র ব1 ক্ষত্র্িয়দের মধ্যে । লিপিশাল! নামে স্কুলের 

উল্লেখ কিন্তু বড় একটা আর কোথাও পাওয়া যায় না। আর রাজপরিবারের 
বাইরে এ ধরনের শিক্ষা কতটা চালু ছিল তাও ভালে৷ জানা যায় না। 
যদিও দশহাজার শিশুদঙ্গে বুদ্ধ লিপিশালায় হাজির হয়েছিলেন । সংখ্যাটায় 
বড় বাড়াবাড়ি করা হয়েছে । তাছাড়া এই চৌষটি লিপির উল্লেখও কেমন 
গোলমেলে । বঙ্গলিপি বলে কোন লিপি তখন চালু ছিল তারও আর কোন 

প্রমাণ নেই। আলবেরুণী লিখেছেন, পুর্দেশে গৌড়ী অক্ষর চালু ছিল।৩১ 
তিনি বঙ্গলিপির কোন উল্লেখ করেননি । বাংল] অক্ষরের যে ইতিহাস 
আমরা জানি তাতে ললিতবিস্তরের কালে বঙ্গাক্ষর বা বঙ্গলিপির অস্তিত্ব 
ভাবাই যায় না। ছাপা ললিত-বিস্তরের আদর্শ পুথি বিশেষ পুরনে। নয়। 
প্রাচীন পুঁধির অভাবে এবিষয়ে ললিত-বিস্তরের সাক্ষ্য খুব নির্ভরযোগ্য নয়। 
যাই হোক, জাতকের গল্পে আমরা লেখা আর অস্ক শেখা সম্পর্কে কিছু 
হদিশ পেতে পারি কিনা দেখা যাক। 

জাতক 

জাতকের গল্পগুলি থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন প্রায় সব এঁতিহাসিক। 

বিমলাচরণ লাহা এক প্রবন্ধে জাতকের গল্পের শিক্ষাবিষয়ক উপাদানগুলিকে 
একসঙ্গে জড়ো করেছেন ।*ৎ কিন্তু এই উপাদানগুলির শ্রেণীভিত্তিক বিশ্লেষণ 

বড় একটা কেউ করেননি । লিপিশিক্ষা যে উঁচু শ্রেণীগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় জাতকের গল্পে। উচ্চশিক্ষায় শূত্র এবং 
নিচু শ্রেণীর যে কোন অধিকার ছিল না তা তো স্পষ্ট করেই বলা আছে। 

“করণদিয়া” জাতকে আছে, পৃথিবীর সর্বত্র মাটি যেমন সমান নয় তেমনি সকলে 

শিক্ষার যোগ্য নয়।**৬ আবার “চিত্তসস্ভৃতি” জাতকে দেখ! যায়, লেখাপড়ার 

অধিকারহীন ছুই চগ্ডাল ব্রাঙ্গণের ছদ্মবেশে তক্ষশিলায় গিয়েছিল পড়াশুন 
করার আশায় । শেষে ধরা পড়ে যায় আর তাদ্দের তক্ষশিল৷ থেকে বার 

করে দেওয়া হয়।৩৪ “মুখি' জাতকে দেখা যাচ্ছে, যে-ছাআ বেতন দিতে 
+দশজ ও 



৩৪ | বাংলার দেশজ শিক্ষাধার! 

পারে সে ছেলের মতো থাকে গুরুগৃহে আর যে তাপারেনাসে চাকরের 

মতে থাকে ।*« জাতপাত আর ধনী-দরিদ্রের ফারাক শিক্ষাক্ষেত্রেও সমান 

প্রবল ছিল। বৌদ্ধযুগেও তার অন্যথা হয়নি, রকমফের হয়েছিল মাত্র। 

“কতাহক জাতকে আছে, বোধিসত্ব একদা বেনারসের এক বেশ ধনী 

মহাজন ছিলেন। একই সঙ্গে তার স্ত্রী ও এক দাসী পুত্রসন্তান প্রসব করে । 

বয়সকালে ধনী মহাজনপুত্র লেখা শিখতে গেল। সঙ্গে গেল দাসীপুত্র 

তার লেখার কাঠের ফলকবহনকারী হিসাবে । প্রভুপুত্রের লেখা শেখ! দেখতে 

দেখতে দাসীপুত্র লেখা শিখে ফেলল সকলের অজান্তে। পরে তার আর 

্রভুপুত্রের সেবাদাস হয়ে থাকতে ইচ্ছে হল না। দেখে শেখ বিদ্যা কাজে 

লাগিয়ে উন্নতির সুযোগ খুঁজতে লাগল । উচ্চাশাবশে পরিচয়পত্র জাল করে 

এক শ্রেীর মেয়েকে করল বিয়ে। পরিচয়পত্র জাল না৷ করে উপায় ছিল 

না, কেনন। দাসীপুত্রের অধিকার সীমিত । যাইহোক, শেষে পড়ল বিপাকে। 

শ্রে্ঠী বোধিসত্ব খোঁজখবর করে মেয়ের বাপের বাড়ির দিকে রওন1 হলেন । 

দাসীপুত্র কতাহকের কারচুপি ধরা পড়ে যায় আর কি! নিক্ষপায় কতাহক 

মাঝপথে বোধিসত্বের হাতেপায়ে ধরে কোনরকমে শেষরক্ষা করল। বোধিসত্ 

কর্তাহকের আসল পরিচয় ফাস করে দিলেন না । তবে কতাহকের বউয়ের 

উপর ত্থি করা বন্ধ করতে হল। বোধিসত্ব বউটিকে একটি শ্লোক দুখস্থ 

করিয়ে বলে দিলেন যে, বর তশ্বি করলেই এই গ্লোকটি আউড়ে দেবে। 

বউটি গ্লোকের ভাষা জানত না, কাজেই অর্থও জানত না। ক্লোকটিতে বল! 

ছিল-_ 

“দি অপরিচিতদের সামনে বেশি বাঁকতাল্লা কর 

তবে সেই অতিথি আবার ফিরে এসে তোমায় টিট করবে 

অতএব কতাহক মুখটি বুজে খেয়ে নাও ।,০৬ 

বেচারী কতাহক আর কী করে! এর থেকে এ-ও বোঝা যাচ্ছে যে আঞ্চলিক 

কথ্য ভাষায় লেখাপড়া শেখা হত না। আর মেয়ের! লেখাপড়া করত না। 

জাতকের গল্পে মেয়েদের লেখাপড়ার কোন খবর বড় একট] পাওয়া যায় না। 

এই জাতকের গল্পকে অনেকেই জাতপাত ধনীদরিত্র-নিবিশেষে সকলের 

শিক্ষার প্রমাণ হিনাবে দাখিল করেন । এতে কিন্তু এই প্রমাণ হুয় যে 

শ্রেঠীপুত্রদের লেখা। শেখার রেওয়াজ থাকলেও সকলের সে অধিকার ছিল না। 
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এসব উদ্দাহরণ থেকে কিন্তু মধ্যযুগের পাঠশালা শিক্ষার মতো কোন শিক্ষা- 
ধারার অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না। এই গল্প থেকে শুধু এটাই প্রমাণ হয় থে 
সেকালে শ্রেষীমহাজনদের মধ্যে লেখা শেখার প্রথ! চালু ছিল। তাছাড়া 
লেখা শেখার এইধরনের বর্ণনা অন্য জাতকের গল্পে বড় একটা পাওয়া যায় 
না। যদ্দিও বু জাতকেই ব্রাহ্মণ বা ধনীসস্তানদের উচ্চশিক্ষার কথা পাওয়া 
যায়। এমনকি পারিবারিক বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথাও জান। যায় ।৩* ব্রাঙ্মণদের 
প্রাকউপনয়ন শিক্ষা সম্পর্কেও কোন উল্লেখ দেখা যায় না। যদিও বয়দকালে 
শিক্ষালাভের কথা পাওয়া যায়। সাধারণত ষোল বছর বয়সে শিক্ষা শেষ 

হত। তিন বেদ মুখস্থ করতে হত, এবং অন্ত আঠার বিদ্যা শিখতে হুত 
এরকম উল্লেখ দেখা যায়। সাধারণত সাত বছর বয়সে শিক্ষা! শুরু হত, 

এরকম দেখা যায়।৩ত আবার ব্রাঙ্ষণসন্তান লেখাপড়া না করে দিনমন্ুরি 

করছে, যাংস বিক্রি করছে বা কৃষিকাজ করছে, এরকম উদাহরণও পাওয়া 

যাঁয়। উরগ জাতকের গল্প থেকে বোঝা যায় খেতমঙ্জুরের সন্তান ব্রান্ষণ 
হলেও লেখাপড়ার স্থযোগ পায় না। তাকে পারিবারিক বৃত্তিই শিখতে হয় ।৬৯ 

কৌটিল্য ও অন্যান্ত সংস্কৃত সাহিতা থেকে জানা যায় যে, রাজপুত্ররা 
লেখা শিখত, অস্ত্রবিদ্ভা শিখত, হয়ত কেউ কেউ অঙ্কও শিখত। অন্ধ শেখার 

কথা কৌটিল্যে এবং ললিতবিস্তরে পাই, কিন্তু রঘুবংশে, উত্তররামচরিতে 
বা দশকুমারচরিতে অঙ্কের কোন উল্লেখ নেই। জাতকে লেখার উল্লেখ পাই । 

কিন্তু অন্ক শেখার উল্লেখ পাই না। তক্ষশিলায় শাস্ত্রশিক্ষার কথা পাই। 
কিন্তু অস্ত্রবিষ্ভা শেখার তেমন উল্লেখ পাই না। এটাই স্বাভাবিক । কেননা! 

এখানে প্রধানত শ্রেঠী-মহাজনদের বা! ব্রাঙ্ষণদের শিক্ষার কথাই বল! হয়েছে। 
আর বল] হয়েছে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত পরিবারের সন্তানদের পারিবারিক 

বৃত্তি শেখার কথা। উচ্চশিক্ষার, বিশেষ করে তক্ষশিলার উল্লেখ এত বেশি 

যে মনে হয় তখন উচ্চশিক্ষ। একটা প্রথাবদ্ধ রূপ নিয়েছিল। প্রাকউপনয়ন 

শিক্ষার তেমন কোন প্রথাবদ্ধ ধারার সন্ধান কিন্তু পাওয়া যায় না। 

গুরুধুধী শুনে শেখার এঁতিহা 

আসলে ভারতীয় লিপিগুলি যথেষ্ট বিকশিত হলে যখন বিভিঙ্ন শাস্বগুলি 

লিপিবদ্ধ হতে আরম করল তখন লেখার অভ্যাস ব1 লেখা শেখার প্রথা চালু 
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হয়েছিল নিশ্চয়ই । পাণিনি 'পিপিকার' ও গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, বদিও 
তখনে] মুখেমুখেই পড়াশুনা হত।৪* গুরুর মুখে শুনে বেদ কণস্থ করার 
মধ্যেই যতদিন শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন অবশ্ঠই অন্তত ব্রাহ্মণদের প্রান্ত 
উপনয়ন শিক্ষার তেমন দরকার ছিল না। বেদের এবং শাস্ের অর্থবোধে 

বিপত্তি দেখ। শিলে ব্যাকরণ ও গ্রন্থের প্রয়োজন নিশ্চগ্নই অন্তত হচ্ছিল । 
শিক্ষার সীম! প্রস।রের পক্ষে সঞ্গে লেখার ও গ্রন্থের গুরুত্ব অবশ্ঠই বাড়তে লাগল । 

ক্রমে বেদ ছাড়াও অন্যান্ত বিষষ শিক্ষার অঙ্গীভৃত হলে লিখিত বিষয়ের 
অধ্যয়ন ও চর্চা চালু হয়। সেইসঙ্গে প্রাকৃ-উপনয্নন লেখাপড়ার রেওয়াজ 
শীমাবদ্ধভাবে হলেও চালু হয়েছিল বলেই মনে হয়। কৌটিল্য ও ললিত- 
বিস্তরের সাক্ষ্য থেকে মনে হয় পেসময়, বিশেষ করে, রাজপুত্রদের মধ্যে 

লেখ। শেখার প্রচলন ছিল। সংস্কত সাহিত্যে ক্ষত্রিয় ছাড়া অন্য বর্ণের প্রাকৃ- 

উপনয়ন শিক্ষার কোন উল্লেখ চোখে পড়ে না। সেউগ্লেখ পাওয়া যায় 

জাতকের গল্পলে। বৈশ্ঠ বা! শ্রেঠী-মহাজনদের শিক্ষার কথা পাই পেখানে । 
প্রাচীন স্বতির যুগে লেখার যথে প্রচলন ছিল পন্দেহ নেই। তবে তা রাজ- 
কার্ধেই বেশি প্রচলিত ছিল। শাস্্রচ্চায় সম্ভবত লেখার প্রচলন তেমন ছিল 

না। কারণ বেদ কঠস্থ করতে হত এবং তা-ও গুরুর মুখে স্তনে । ধর্মস্থত্র এবং 
শৃহহ্থত্রের সাক্ষ্যে মনে হয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে লেখ শেখার রেওয়াজ বিশেষ ছিল 

না। লেখা বই পড়ে বেদ মুখস্থ করা চলত না। জোর গলায় পাঠ করা এবং 
'বেদবর্ণ কর্ণগোচর করা বেদ-অধায়নের অঙ্গ । এবং গুরুর মুখে শুনেই বেদ পাঠ 
করতে হত। বৌদ্ধুগেও একই ধারা প্রচলিত ছিল ।8১ গুরুমুখী শুনে শেখার 
এঁতিহ্যে প্রাক-উপনয়ন লেখা আর অস্ক শেখার বড় একট! প্রয়োজন ছিল না। 

সকলে সে ধরনের কোন প্রথাও বহুকাল গড়ে ওঠেনি । 

লিপি, পুথি ও আদি ভারতীয় সাহিত্য 

উইনটারনিট্জের মতে, ভারতীয় সাহিত্যের আদিষুগে লিখিত সাহিত্যের 

কোন নজির মেলে না। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে লেখ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার 

কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমনকি ধৌদ্ধ ধর্মশান্্, যা খ্ীস্টপূর্ব ২৪* সালের 

মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছিল, তাতে কোথাও পুঁখির উল্লেখ নেই। যদিও তখন 
এলধার[ুবহুল প্রচলন ছিল এমন প্রমাণ যথে্টই পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সন্যাসীদের 
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সারাদিনের কাজের যে খুটিনাটি ফিরিস্তি পীওয়! যায় তাতে পু'খি লেখা বা) 
লিপি করার কোন কথা পাওয়া যায় না। এইসব বিবেচনায় তিনি সিদ্ধান্ত 
করেন যে, প্রাচীনকালে ভারতে কোন লিখিত বই ছিল না।৪* অনুকৃলচন্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন--“ভিক্কুদের নিত্যব্যবহার্য জিনিষগুলির মধ্যে কোন 

পুঁথিপক্র বা লেখার উপকরণের উল্লেখ পাওয়া যায় ন11”8৩ আপলে পঞ্চম 

বা ষষ্ঠ শতকের আগের কোন ভারতীয় পুথির সন্ধান পাওয়া গেছে বলেও জানা' 
যায় না।88 এগার বা বার শতকের আগের পুথি মাত্র ছু'একটিই পাওয়া 

গেছে। বেশির ভাগ পুথি যা পাওয়া গেছে তা বার শতকের পর লিপি 
কর1। বুহ.লারের মতে, বাশিয়ারাই প্রথম €েমেটিক অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত 
হয়। ব্যবসা-বাণিজোর স্বার্থে লেখার তাগিদ তারাই বেশি করে অন্রুভব 
করে। ব্রাক্ষণরা লেখার প্রয়োজন তেমন বোধ করেনি, কারণ গুরুর মুখে 
স্তনে অধায়নই ছিল তাদের এঁতিহা।৪« পরবর্তীকালে পাঠশাল! বা লেখাপড়া 
আর অন্ক শেখার প্রাক-উপনয়ন দেশজ শিক্ষাব্যবস্থায় কায়স্থের গ্রাধান্তের কারণও 

হয়ত এখানেই খু'জে পাওয়া যাবে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, রথুনন্দন তাঁর জ্যোতিস্তত্বমএ চূড়াকর্ম ও 

উপনয়ন সম্পর্কে দ্িক্নাতির উল্লে করলেও কর্ণবেধ এবং বিছ্যারস্ত বিষয়ে দ্বিজাতির 

উল্লেখ করেননি । আবার উপনয়নের আগেই বেদাঙ্গ ও স্থতিশাস্ পড়ার 
বিধান দিয়েছেন । উপনয়নের আগে বেদ পাঠ করা যায় না, এরকম বলেছেন । 

বোবা যাচ্ছে, রঘুনন্দনের কালে শৃদ্রের বিদ্ারভ্তে বাধ! ছিল না। এখানে 

উল্লেখ কনা যায় হলানুধের 'ব্রাহ্মণর্বধ্ষম-এ বিষ্যারস্ত-সংস্কারের উল্লেখ নেই ।৪৯ 

ছান্দোগ্য উপনিষদ, উপনয়ন ও শিক্ষিতের হার 

এই প্রপঙ্গে উল্লেধ করা যেতে পারে যে, ছান্দোগ্য উপনিষদে রাজ! অশ্বপতি 

দাবি করেছিলেন যে তার রাঙ্গো কোন 'অবিদ্বান' লোক নেই |৪* উপনিষদের 

কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের উপনয়ন-সংস্কার বাধ্যতামূলক ছিল-_এই যুক্তি 
ও অশ্বপতির উক্তির উপর নির্ভর করে রাধাকুমুদ মুখার্জি সিদ্ধান্ত করেন যে, 

সেই সময় “ভারতীয় আর্ধদের মধ্যে কার্ধত সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা 
প্রচলিত ছিল।£* আলটেকরও একই সাক্ষর উপর নির্ভর করে দাবি 

করেন যে, সেই প্রাচীনকালেও আর্ধ জনগোষ্ঠীর শতকরা ৭৫ ভাগ লোক 
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লেখাপড়া জানত বা. শিক্ষিত ছিল। তার মতে পরবর্তীকালে ক্ষত্রিয় ও 
বৈশুদের মধ্যে উপনয়ন-সংস্কার ক্রমে লোপ পেতে থাকে । ফলে প্রাথমিক- 
শিক্ষার প্রসার ঘটলেও শিক্ষিত (19:20 ) লোকের হার কমে যায়।৪» 
'ালটেকর এই ধরনের যুক্তির অবতারণা করে মত প্রকাশ করেছেন যে মুসলমান 
অধিকারের আগে শতকরা ৪* ভাগ স্কুলের বয়সী শিশু লেখাপড়া, শিখত 

'আর প্রাক্-্রিটিশ যুগে সে হার নেমে দীড়ায় মাত্র শতকর। ১৫ ভাগে ।** 
'এ ধরনের দলছুট নজির থেকে কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে আস কিন্তু বড়ই 

বিপজ্জনক । তাই বিষয়টা একটু খতিয়ে দেখ। দরকার । প্রাচীন স্মৃতির 
সাক্ষ্য ধরে বলা যায়, উপনিষদের কালে শৃত্রের শিক্ষা ছিল অপভ্ভব। কাজেই 
রাজ! অশ্বপতির দাবি সত্যি হলে বলতে হয় তার রাজ্যে শূত্র কেউ বাদ 
করত না বা তিনি শূদ্রদের নাগরিক বলে ধরেনশি। আলটেকরও শৃত্রের 
শিক্ষার দাবি করেননি । তাই তিনি শিক্ষিতের হার শতকরা ৭৫ ভাগ ধরেছেন । 
বাকী ২৫ ভাগ নিশ্চয়ই অশিক্ষিত শৃত্র । তবে তিন দ্বিজবর্ণের উপনয়ন-সংস্কারও 
কিন্ত একরকম ছিল না। তাদের উপনয়ন-সংস্কার হত বিভিন্ন বয়পে। বৈশ্টের 

উপনয়ন হত ১২ বছর বধসে। আর ২৪ বছর বয়স পর্ধস্ত তাদের উপনয়ন- 

সংস্কার কর] যেত।*১ অতএব ধরে নেওয়া যায়, বৈশ্ঠরা ১২ বছর থেকে 

২৪ বছর বয়সে পড়াশুনা শুরু করত। বৈশ্তের শাস্ত্সম্মত জীবিকা ছিল 
পশুপালন, ব্যবসা ও কৃষি।*২ এখন উপনয়ন-সংস্কার ও পড়ান্তন। বাধ্যতামূলক 

হলে তাদের পক্ষে এত বয়স পর্যস্ত কোন জীবিকা ছাড়াই থাকতে হত। 

বাস্তব অবস্থা বিচারে এটা কতখানি সম্ভব সেবিষয়ে সন্দেই আছে। মনে 

রাখতে হবে, ব্রাক্ষণ ছাড়া অন্যরা যজন-যাজন বা অধ্যাপনা করার অধিকারী 

ছিল না। মনুম্থতিতে দেখা যায় তিন ছ্বিজ্বর্ণের কাজের ফিরিঞ্তে ব্রাহ্মণের 

পক্ষে প্রথমেই অধ্যয়ন, তাঁর পরে অধ্যাপনের উল্লেখ আর বাকী ছুই দ্বিজ- 
বর্ণের বেলায় অধ্যয়নের উল্লেখ চার নম্বরে, অধ্যাপন তো নিষিদ্ধ।ৎ৩ বোঝাই 
খাচ্ছে অধায়নের গুরুত্ব তিন বর্ণের বেলায় সমান নয়। সেক্ষেত্রে তিন 

বর্ণের বাধ্যতামূলক পড়াশ্তনা কেমন খাপছাড়৷ লাগে। তাছাড়া উপনয়ন- 
সংস্কার কোন্ সময় পর্যন্ত তিন উচ্চবর্ণের বাধাতাযূলক ছিল তা৷ জানারও 

কোন উপায় নেই। অন্তত জাতকের আমলে যে বাধ্যতামূলক ছিল 

না! তার প্রমাণ পাওয়া যায়। জাতকের গল্পে ব্রাঞ্ছণ পড়াশুনা না করে 

খধেতমন্ধুরের কাজ করছে এ খবরও আছে। এইসঙ্কে মনে রাখতে হবে, 
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আদিষুগে লেখা বা পুঁখির সঙ্গে বেদবাদী জনগোষ্ঠীর খুব একটা পরিচয় 
ছিল না। আর পড়ান্ডনা ও লেখাপড়। বা সাক্ষরতা এক বিষয় নয়। তখন 

প্রাক-উপনয়ন লেখাপড়ার প্রশ্নই ছিল না। এরকম অবস্থায় উপনয়ন-সংস্কার 

বাধ্যতামূলক হলেও তা আমাদের আলোচনার আওতায় আসে না। যেমন 

শ্ত্ররা বাড়িতে বংশ-পরম্পরায় যে প্রশিক্ষণ পেত বা জাতকে পারিবারিক 
বৃত্তিমূলক শিক্ষার যে বর্ণনা আছে তাকে লেখাপড়ার মধ্যে ফেল! যায় না। 

স্থৃতির বিধান অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আর বৈশ্ঠের উপনয়ন বাধ্যতামূলক ছিল 
বলেই এরা সকলেই পৈতে নিয়ে বেদ পড়ত, এরকম ভাবারও কারণ নেই। 

স্থৃতির বিধানগুলি থেকে বোঝা যায় সেই সমাজে আদর্শ আচারগুলি কী 
ছিল। তার অর্থ এই নয় যে সবাই সেসব আচার মেনে চলত। তবে 
বেশির ভাগ মানুষই স্থতির বিধান মেনে চলত, এরকম অন্থমান সঙ্গত। 

তাছাড়া রাজ! অশ্বপতির উক্তি সঠিক পটভূমিতে বিচার কর! দরকার। 
আসলে, প্রাচীন শাল, সত্যযজ্জ, ইন্দরযুয়, জয় ও বুড়িল এই পাচজন মহাশ্রোক্রিয় 
ও মহাগৃহস্থ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, “কে আমাদের আত্মা, 
কে ব্র্ধ? এরা ঠিক করলেন, অকুণপুত্র উদ্দালকের কাছে গিয়ে এই প্রশ্ 
জিজ্ঞাসা করবেন । উদ্দালক শিজে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবেন 
না ভেবে তাদেরকে কেকয়পুত্র রাজা অশ্বপতির কাছে নিয়ে গেলেন । রাজ। 

অশ্বপতি এই ছয় ব্রাঙ্ষণকে যথোচিত অভ্যর্থনা] করলেন এবং এ'রা কিছু 
ধনলাভের আশায় এসেছেন ভেবে দান দিতে গেলেন । এরা দান-গ্রহণ ন! 

করায় অশ্বপতি ভাবলেন তার রাজ্য ধর্মরাজ্য কিনা এ বিষয়ে এদের সন্দেহ 

আছে, তাই এ'র দান নিচ্ছেন না। তখন এদের সন্দেহ দূর করার জন্য. 
রাজ বললেন-_-“আমার রাজ্যে কোন চোর নাই, মছ্পায়ী নাই, এমন ক্রাঙ্গণ 

নাই যিনি অনাহিতাগ্ি, অবিদ্বান নাই, ব্যভিচারী নাই কাজেই ব্যভিচারিণী 
থাকবে কীভাবে ।”«৪ অতএব আমার দান কেন গ্রহণ করবেন না? 

এতে কিন্তু বোঝ! যাচ্ছে অধান্িক এবং অবিদ্বান লোক বাস করে এমন 

রাজ্যও তখন ছিল। তা *নাহলে ব্রাহ্মণদের দান গ্রহণের আপত্তির এই কারণ 

ভেবে রাজ। এই উক্তি করতেন না। আবার 'অনাহিতাস্স্ি ও “অবিদ্বান' কথা 
দুটি যুক্ত শবে ব্যবহার করা হয়েছে। যুক্ত শব্ষট হচ্ছে_-“নানাহিতার্রি্দাবিদ্বার', 
তার পরেই 'হ্বেরী স্বৈরিণী কুতো”। শট ভাওলে দাড়ায় ন, অনাহিতাস্জিত, ন, 
'বিদ্বান, ন, শ্বৈরী ইত্যাদি। ব্রাদ্ধণ ছাড়! কেউ অদ্নিহোত্রী হতে পারে ন! 
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ধরে যদি 'এমন ব্রাঙ্মণ নেই যিনি অনাহিতাগ্মি' এই অর্থ করা হয় তবে অবিদ্বান 
কথাটি এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় “এমন ব্রাক্ষণ নেই যিনি অবিদ্বান' এই অর্থও কর! 
যায়। অবশ্য বিদ্বান কথাটি কী অর্থে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সেটাই 
সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন । আবার বিদ্যা বলতে কী বোঝায় তার উপরই এ প্রশ্নের 
উত্তর নির্ভর করে। 

অ্্ববেদীয় মুগ্ডকোপনিষদে এ বিষয়ের আলোচনা৷ আছে। গৃহস্থপ্রধান শৌনক 
অক্গিরাকে প্রশ্ন করেছিলেন--“কি জানিলে সবকিছু জান। হয়' ৷ উত্তরে অঙ্গিরা 

বলেছিলেন- ব্রক্ধবিদের! ব! বেদার্থবিদেরা বলেন যে পরা ও অপরা এই ছুই 

বিষ্তা অবশ্ঠ জানতে হয়।*« অপর] বিদ্যা বলতে বোঝাচ্ছে-_থেগ্বেদ, যজুর্ধধেদ, 

সামবেদ, অরর্বববেদ, শিক্ষা, কল্পথত্র, ব্যাকরণ, নিরুত্ত, ছন্দঃশান্ত্র ও জ্যোতিষ "৫৬ 

আর পরা বিদ্যা হচ্ছে সেই বিদ্যা যার ছ্বারা “সেই অদৃশ্য, অগ্রাহ, অগোত্র, 
নীবূপ, চক্ষু-কর্ণপদ-বিহীন, নিত্য, বিভু, সর্ধব্যাগী, অতি হুমমম সর্ককারণ অক্ষর 

ব্রদ্ষকে পাওয়া যায় ব৷ জান] যায় ।,** এই ছুঃখময় সংসারের উপশম বা অত্যন্ত 

নিবৃত্তিরূপ যে মোক্ষ তাই পরা বিদ্যার বিষয়। আসলে '্যাগ-যজ্ঞ-পৃজা এসবই 
অপর বিদ্যার বিষয় । এই অপরা বিদ্যা বিষয়ে জ্ঞান হলেই অনিত্য সংসার 

আর ধর্ম-কর্ম-বিষয়ে বৈরাগ্য আসে । আর এই বৈরাগ্য বা নির্ধেদ অবস্থা পেলেই 

ব্রাহ্মণ, ব্রন্বনিষ্ঠ গুরুর আশ্রয়ে পর! বিদ্যা ব৷ ব্রহ্ষবিদ্ঠা লাভ করতে পারে ।*৮ 

মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের বার নম্বর শ্লোকে সবকিছু 
ত্যাগ করে ব্রহ্মবিদ্ধা লাভে ব্রাঙ্মণেরই বিশেষ অধিকার, এরকমই বলা আছে ।*৯ 

শঙ্কর ভাঙ্তেও তাই বলা আছে । আবার অগ্নিহোত্রীও ব্রাহ্মণ | কিন্তু অগ্রিহোত্রীর 

কাজ অপর] বিদ্যার বিষয়। ব্রাক্ষণই অপর! বিদ্যা জেনে অর্থাৎ কর্মমাত্রই 
অনিত্য ফলের সাধক আর কর্মের সঙ্গে আত্মাজ্ঞানের বিবোধ বুঝে কর্মবৈরাগোর 
পথে ব্রহ্মজ্ঞানের পথিক হয়। অন্তত মুওকোপনিষদে ব্রাহ্মণের বিশেষ অধিকার 

দ্বীকৃত সন্দেহ নেই। কাজেই বিদ্বান বলতে ব্রদ্ধবিদ্ভাবিদ বা পরা বি্যাবিদ 
বোঝালে রাজ! অশ্বপতির রাজ্যে এমন ব্রান্ষণ নেই যিনি প্রক্ষজ্জানী নন, এরকম 

অর্থও হয়। 

আবার সাধারণভাবে বলা যায়, রাজা অশ্বপতি সমাগত ব্রাঙ্ষণদের জানাতে 

চাইছেন যে তার রাজ্যে সকল বর্ণের লোকই নিজ নিজ ধর্মীয় আচরণ-সম্পর্কে 
জ্ঞাত এবং সেই মত আচরণ করে থাকেন। অতএব তার দান-গ্রহণে আপি 
করার কারণ নেই। এ প্রসঙ্গে রামায়ণের সেই বিখ্যাত ত্রাঙ্গপখুজের অকাল- 
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মৃত্যু ও শূত্র-মূনি শহ্থুকের মাথা কাটা বাওয়ার*গল্পটি উল্লেখ বরা যায়। শুতে 
পক্ষে তপন্তা অধর্ম, কাজেই রামরাজ্যে পাপ ঢুকেছিল এবং ব্রাহ্মণের ছেলে 

অকালে মারা গিয়েছিল। 'ধামিক' রাজা রামচন্দ্র তরবারির এক কোপে শুত্র- 
মুনির মাথা কেটে ফেললেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের ছেলে বেঁচে উঠল। সেই 
বিদ্বান যার বর্ণধর্মের জ্ঞান আছে এই অর্থেও অশ্বপতি কথাটি বলে থাকতে 

পারেন। নিখিলানন্ন স্বামী ন, অবিদ্বানের ইংরেজি করেছেন--ণব০ 1870190 
[91801 আর ব্যাখা! করেছেন । 80001091109 4101) 115 0৮10. 01899,৬' 

বোঝাই যাচ্ছে, জনপদের প্রতিটি নাগরিক নিজবর্ণ অঙ্্যায়ী ধর্মীয় বর্তব্যবিষয়ে 
জাত, এটাই বলা হচ্ছে। রাধাকুমুদ মুখাজিও কিন্তু ব০ [18101900 7১61801+ 

এই অহ্বাদই করেছেন । যাইহোক, বিদ্বান বলতে ইংরেজি 11:6786, বাঁ 
45৫০8/6৫+ এ-ধরনের অর্থ করার কোন সঙ্গত কারণ দেখি ন|। সবদিক 

বিচার করে বলা যায় রাজা অশ্বপতির উক্তিকে শিক্ষা-গ্রসারের দলিল হিসাবে 

দাখিল কর! যায় না। 

শের লেখাপড়। 
এ ত গেল একদিক । অন্দিকে রামশরণ শর্া মনে করেন যে, গুণ-সাম্রাজ্যে 

শৃদ্রের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হয়েছিল।** বৈদিক যুগে শূত্রদের কাজ ছিল 
মূলত ছিজদের দেব! করা। মন্তস্ৃতি মতে, 'প্রনু প্রজাপতি শুন্দের জন্য একটি 
কর্মই ঠিক করিয়া দিয়াছেন__তাহা হইতেছে কোনরূপ অস্থয়। না করিয়! এই বর্ণ 
য়ের সেবা! করা ।**২ রামশরণ শর্মার মতে মৌর্ঘ আমলে অবস্থার কিছু পরিবর্তন 
হলেও গুপ্ত আমলেই শুদ্রদের অনেককে কৃষিকাজ, বাণিজ্য ও শিল্পকর্ম করতে 
দেখা যায়। প্রাচীন শ্বতির মতে এগুলি বৈশোর করণীয় কাজ ।*ৎ গুপ্ত আমলে 
বৈশ্যবৃত্তি অবলঙ্গন করে অনেক শূত্র বেশ ধনী হয়ে ওঠে। এমনকি অনেক 
্রাম্মণ এইসব ধনী শূতদ্রদের বেশ সদীহ করত । শৃত্রের শিক্ষা-সম্পর্কে সমাজ 
অনেকটা উদারনীতি নিতে থ'কে। ফলে শূদ্বের মধ্যে লেখাপড়া শেখার 
রেওয়াজ দেখা দেয়।*৪ হুখনয় ওটর চার্য শূদ্রা-গর্ভজাত বিছুরের পাত্তিত্য এবং 

স্ৃতজাতীয় সঞ্জয় ও সৌতির জ্ঞানগম্যি দেখে সিদ্ধান্ত করেন, মহাভারতের 

সমাজে 'জাতিবর্ণ-নিধিশেষে শিক্ষার প্রচলন ছিল। এতটা ভাবা হয়ত 
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যাই হোক, মহাভারতের শাস্তিপর্বে তিনজন শূত্রমন্ত্রী নিয়োগের উল্লেখ থেকে 
ভট্টাচার্য ও শর্ম। ছুক্গনেই শূ:দ্রর অবস্থানের উন্নতি লক্ষ করেন।*৬ তখন সমাজে 
জাতপাতের মধো একটা গতিনীলতা৷ দেখ! দেয়, একথ| বোধহয় ঠিক। ব্রাহ্ধণর। 
জমিদান গ্রহণ করে ক্রমেই কৃষিজমির মালিক হতে থাকে । গুপ্ত ও সেন 

আমলের বনু তাত্রশানে ব্রাঙ্ধণকে জমিদানের উল্লেখ পাওয় যায় ।৬* কৃষির 

প্রপার কৃষিযজুর বা কৃষকের সংখ্যা বাড়ায়। বৈশ্য ও শূত্ররা এই পেশায় যোগ 
দিতে থাকে । একটা পেশাগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সমাজের এই 
গভিশীলতার অবস্থায় লেখাপড়া শেখার হার কমে যাওয়া যেন কিছুটা 

অস্বাভাবিক ৷ যেখানে তলার শূদ্রর। লেখাপঢ়1 শিখছে সেখানে উপরের ক্ষত্রিয় 
ও বৈশাদের মধ্যে উপনয়ন-সংস্কার লোপ পাচ্ছে এবং তাদের মধ্যে লেখাপড়া 

জানা লোকের সংখ্য। এতই কমে যাচ্ছে যে মোট লেখাপড়া জানা লোকের হার 

কমে যাচ্ছে, এধর:নর অন্ছমানের ভিত বড়ই ক1চা। আসলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের 
মধ্যে উপনয়ন-সংক্কার লোপ পাচ্ছিল তখনই যখন উপনয্বন-সংস্কার শুধুমাত্র দ্বিজ- 

সংস্কারে পরিণত হচ্ছিল। আর তা হচ্ছিল প্রাকৃ-উপনয়ন লেখাপড়। শুরু হওয়ার 

পরই। আবার প্রাক-উপনয়ন লেখাপড়ার প্রচলনের সঙ্গে সকল বর্ণের পালনীয় 

বিদ্যারস্ত-সংস্কারের একট! কার্ধকারণ-সম্পর্ক ছিল.বলেই মনে হয়। 

বৌদ্ধ প্রভাব ও পাধিব শিক্ষা 
বিভিন্ন প্রাচীন উপাদান থেকে যেটুকু বোঝা যায়, তাতে মনে হয় বৌদ্ধযুগেই 

লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার রেওয়াজ কিছুটা চালু হয়। বৌছ্বযুগে শ্রে্ী 
মহাজন ও বণিকদের মধ্যে যোগাযোগ ও হিসেব কেতাব রাখার তাগিদে লেখা 
আর গোন। শেখার প্রথ! চালু ছিল বলেই ধারণ হয়। জাতকে অঙ্ক শেখার 

সাক্ষর অভাবে এবিষয়ে জোর দিয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়। কিন্তু তাকে 

'কোনভাবেই আনুষ্ঠানিক লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার সাধারণ শিক্ষাধারার 
পর্যায়ে ফেলা যায় না। তবে ব্রাক্ষণ-ক্ষত্রিয়ের প্রাক-উপনয়ন শিক্ষার সঙ্গে শ্রেঠী- 

মহাঁজনদের লেখা আর অঙ্ক শেখার একটা মৌলিক প্রভেদ ছিল। ব্রাহ্ষণ- 
ক্ষজিয়ের প্রাক উপনয়ন শিক্ষ! ছিল তাদের শাস্্ীক্ ব৷ উচ্চশিক্ষার প্রা ধমিক 

ধাপ। অন্যদিকে শ্রেঠী-মহাজনদের লেখা আর অঙ্ক শেখা ছিল সপ্পূর্ণ বাবগারিক 

'শিক্ষা। তা ছিল শাস্বনিরপেক্ষ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ । 
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অনেক এঁতিহাসিক আবার বৌদ্ধ মঠগুলিতে শিক্ষানবিশ শিশুর নজির তুলে 
বৌদ্ধযুগেই ধর্মনিরপেক্ষ বা শাস্্রনিরপেক্ষ প্রাথমিক-শিক্ষার সুত্রপাত ঘটেছিল 
এরকম সিদ্ধাস্ত করেছেন । বিশেষ করে, মৌর্ধ সাজরাজোর বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, 
ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার চাহিদ। বাড়িয়ে তুলছিল 
বলেই মনে করা হয়।*৮ অশোকের আমলে এই সাধারণ শিক্ষাধারা যথেই 
বিস্তারলাভ করেছিল বলে মনে করেন অনেকেই । €মীর্য আমলে এ ধরনের 

শিক্ষার চাহিদ| বাড়ছিল একথা হয়ত ঠিক। তাই বলে আঞ্চলিক ভাষায় লেখা, 
পড়া আর অস্ক শেখার প্রথাবদ্ধ শিক্ষাধার] গড়ে উঠেছিল এবং শিক্ষিতের হার 

ছিল খুব বেশি, এরকম সিদ্ধান্ত করার মত প্রমাণ কিন্তু পাওয়া যায় না । আসলে 

'অশোকের শিলালেখগুলি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় লেখা হয়েছিল সাধারণ 

নাগরিকদের পড়ার জন্য, একথা ধরে নিয়ে অনেকেই সিদ্ধান্ত করেছেন যে তখন 

সাক্ষরতার বেশ প্রসার ঘটেছিল।*» একটু খুণ্টিয়ে দেগলে দেখ! যাবে, এই 
শিল।লেখগুলি প্রধানত অঞ্চল-প্রশাপকদের জন্যই লেখা । সাধারণ মানুষ এগুলি 

পড়ে রাজ-আজ্ঞা জানবে এবং সেই মতে! আচরণ করবে ভেবে এগুলি লেখ 

হয়েছিল, এরকম ধারণ। করার যথেই্ট কারণ নেই । বন্থ শিলালেখে বলা আছে, 

রাজ-আজ্ঞ! জনগণকে শুনিয়ে দিতে হবে বা জনগণ শুনবে ।** তাছাড়া এই 

শিলালেখগুলি যেলব দেশে পাওয়া গেছে দেইসব দেশের ভাষায়ই এগুলি লেখা 
হয়েছিল, একথা জোর দিয়ে বল! যাঁয় না।+১ এগুলিকে তাই জনগণের মধ্যে 

সাক্ষরতা প্রসারের বা শিক্ষাবিস্তারের অকাট্য প্রমাণ হিসাবে মেনে নিতে 

অস্থবিধা হয়। তবে লিপিকার ব1 কায়স্থর। যে একট! পেশাগত গোষ্ঠী হিসাবে 

গড়ে উঠেছিল, তা বোঝা যায় । 

প্রপঙ্গত বলা যায় যে বৃহলার, ওবোয়াইয়ে বা আরো অনেকে বৌদ্ধযুগে 
লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার মাধারণ স্কুলের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে যেলব নজির 

হাজির করেছেন তার কোনটাই যুক্তিব্ন ধোপে টেকে না।?*এরা 'ললিত-বিস্তুর" 
“মহাভাগ' আর “কতাহক জাতকের" সাক্ষ্যের উপর বড় বেশি জোর দিয়েছেন । 

“ললিত-বিস্তর” আর “কতাহক' জাতকের সাক্ষা সম্পর্কে আমরা আগেই 

আলোচনা করেছি । কাজেই সে প্রপঙ্গ আর তুলব না। 
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মহাভাগ 

মহা'ভাগের যে ঘটনাটি উল্লেখ করা হয় তা এইরকম-_রাজগৃহে উপালি নামে 

একটি বালকের বাবা মা ছেলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাখছিলেন যে ছেলে “লেখা” 

শিখলে তাদের মৃত্যুর পর ছেলেকে কষ্ট পেতে হবে না। পরে ভাবলেন লেখ 

শিখতে গেলে আঙ্গুলে ঘা হতে পারে । তার চাইতে গণনা শিখলে আর ছুঃ 
থাকবে না। আবার ভাবলেন গণন। শিখতে গেলে বুকের অন্থথ করতে পারে। 
তার চেয়ে “রূপ" ব! মুদ্রার ব্যবসা করুক । অমনি তাদের মনে হল এতে ছেলের 

চোখ খারাপ হতে পারে । শেষে ঠিক করলেন যে উপালি সন্গ্যাসী হয়ে সংঘে 
যোগ দেবে ।** মহাঁভাগে “লেখা” "গণনা" আর '্ূপ' এই তিন বিষয়ের উল্লেখ 

বা হাতিগুম্কার শিলালেখে কলিঙ্গ রাজা খারবেল শৈশবে এই তিন বিছা 
শিখেছিলেন এমন উল্লেখ সত্বেও প্রমাণ হয় না যে পাঠশালার মত সাধারণ 

প্রাথমিক শিক্ষার ধারা তখন প্রচলিত ছিল। ক্ষত্রিয়ের এই তিন বিদ্া শেখার 
উল্লেখ আমর! আগেও দেখেছি । কাজেই এ থেকে নতুন খবর কিছু পাই না। 
উপালির গল্প থেকে বরঞ্চ মনে হয় লিপিকার, গণক ও রূপকার এই তিন পেশার 
শিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। এতে সাধারণভাবে লেখা, পড়া আর অস্ক শেখার ব্যবস্থা 

বোঝায় না। তাছাড়া সমাজের উ চুশ্রেণীর মধ্যে বিশেষ করে রাজা-রাজড়। বা 
শ্রেঠী মহাজনদের মধ্যে প্রাকৃ-উপনয়ন লেখা, পড়া আর হয়ত কিছু সংখ্যা শেখার 

প্রথা চালু ছিল, সেকথা আমরা আগেই জেনেছি। জাতকের গল্পে বৃত্তিমূলক 
প্রশিক্ষণের বহু উদাহরণ পাই। মহাভাগে তিনটি পেশার প্রশিক্ষণের উল্লেখ 

পাই। এর চেয়ে বেশি কোন খবর পাই না। এ প্রসঙ্গে বিদেশী পর্যটকদের 
বিবরণে কোন নতুন খবর পাওয়। যায় কিনা তাও দেখা দরকার । 

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ 

ফা হিয়েন 

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী থেকেও আমরা খুব একট] বেশি কিছু খবর পাই 

না। মেগাস্থেনিসের বিবরণে আছে যে, ভারতে লিখিত আইন ছিল না। আর 
এখানকার লোকের! লিখতে জানত না1+8 মেগাস্থেনিসের বিবরণ খুব একটা 
নির্ভরযোগ্য নয় (বলেই পঙ্ডিতরা মনে করেন। ফা হিয়েন ভারত ভ্রমণ করেন 
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পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ৷ তখনে। মূখে মুখে শুনে শাহ শেখার রেওয়াজ ছিল বলেই 

জান যায় তার বিবরণ থেকে । ফা] হিয়েন সারা উত্তর ও মধ্যভারতের বিভিন্ন 

সংঘারাম ঘুরেও বিনয়পিটকের কোন পুথি সংগ্রহ করতে পারেননি । শেষে 

পাটনায় এসে বিনয়ের একটা পু'থি হাতে পান ।"« শ্তামুয়েল বিল যিনি ফা- 

হিয়েনের বিবরণ চীনা ভাষ! থেকে তরজমা করেন তিনি পাদটাকায় এই খবরটিকে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন ।৬ এর থেকে বোঝা যায়, পুঁথি লেখা 
এবং লেখ! পুঁথির সাহায্যে শিক্ষার প্রথ| তখনে। তেমন চালু ছিল না। বরঞ্চ 

গুরুমুখে শুনে কস্থ করার রেওয়াজ তখনে৷ চলছে । লিপিশালা বা লেখার প্রথা 
যদ্দি ব্যাপক প্রপারলাভ করত তবে নিশ্চয়ই বিনয়ের মতো ধর্মগ্রস্থের পুঁথির এমন 

অভাব দেখ! যেত না। ফা! হিয়েনের বিবরণে লেখা, পড়া বা অঙ্ক শেখার 

প্রথাবদন্ধ ধারার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই বিবরণে দেখা যায়, মগধে 

শ্রেষঠীরা দাতব্য হাসপাতাল তৈরি করেছে গরিব, বিধবা, বিকলাঙ্গ ও অসহায় 

শিশুদের চিকিৎসার জন্য । অনেক বিহার ও মঠের উল্লেখও পাওয়া যায়, কিন্ত 

লিপিশালা বা পাঠশালার উল্লেখ পাওয়া যায় না।** আর মঠগুলিতেই 

প্রাথমিকশিক্ষা হত তার কোন প্রমাণ ফ৷ হিয়েনের বিবরণে পাওয়া যায় ন|। 

হিউয়েন সান্ 

ফ1 হিয়েনের পর সগ্ধম শতাব্দীতে ভারতে তাসেন হিউয়েন সান্। হিউয়েন- 
সান্ জানাচ্ছেন যে__“ইনতুর (ভারত) লোকের। অঞ্চলভেদে তাদের দেশকে বিভিন্ন 
নামে ডাকে । প্রত্যেক অঞ্চলের আচার-ব্যবহার ও প্রথা (09800778) আলাদা] । 

সবচেয়ে ভালো শোনায় এরকম একটা সাধারণ নাম খুঁজে নেওয়ার অন্য আমর 
একে 'ইনতু” বলে ডাকব...”।*৮ তিনি চার বর্ণের লোক এবং ব্রান্ধণের 

প্রাধান্তের কথা বলেছেন । ব্রহ্ষণদের সাতচল্লিশ অক্ষর এবং এইসব অক্ষরের 

যোগে বিভিন্ন শবে গঠনের কথা বলেছেন। প্রত্যেক প্রদেশের প্রশাসকর! 
সমস্ত ঘটনার লিখিত নথি রাখত বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন । শিল্ুয়া সাত 

বছর বয়সের আগেই বার অধ্যায়ের সিচ্ধবাস্ত পাঠ করত । বল! হয়ে থাকে যে, 

সিদ্ধবাস্ত ব1 সিদ্ধিরস্ত মহেশ্বর প্রথম শিখিয়েছিলেন এবং শিশুরা এট ছয় মাসে 

মুখস্থ করে ।+৯ ছয় বছর বয়সে শিশ্তর] সিদ্ধান্ত মুখস্থ করত। সাত বছর বয়সের 
পর তার। পঞ্চবিদ্ত/ শিখত। হিউয়েন সানের মতে এই পাচটি বিগ! হচ্ছে--শষ 
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বিদ্যা, শিল্পস্থান বিদ্যা, চিকিৎসা বিছ্যা, হেতু বিছা ও আধ্যাত্ম বিদ্ভা। আর 
ব্রাহ্মণের এর উপর আবার চার বেদ পড়ত। এদের শিক্ষা শেষ হত ত্রিশ বছর 

বয়সে ।৮* হিউয়েন সান্ নালন্দা প্রভৃতি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিবরণও 

দ্রিয়েছেন। হিউয়েন সানের বিবরণ থেকেও লিপিশালা, পাঠশালা বা লেখা, 

পড়া, আর অন্ক শেখার সাধারণ ধার] সম্পর্কে খুব একট! নতুন কিছু খবর পাওয়! 
গেল না। সিদ্ধিরপ্ত ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায় মাত্র। ছয় বছর বয়সে লেখা 

শেখানে] হত এমন কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সিদ্ধিরস্ত মুখস্থ করা হত 

বলেই উল্লেখ আছে । 

আই সিন. 
এরপর ৬৭১ থেকে ৬৯৮ খ্রীন্টাব্ধের মধ্যে ভারতে আপেন আই সিন্। 

হিউয়েন সান্ ও আই সিন্ এই ছুই পর্যটকের বিবরণে অনেক মিল আছে । আই- 

সিন্ দু'ধরনের শিক্ষকের উল্লেখ করেছেন। এরা হল উপাধ্যায় আর আচার্ধ। 

উপাধ্যায় পড়াশ্তন। করান আর আচার্য শেখান নীতি ও ধর্ম ।৮১ হিউয়েন- 

সানের মতই আই সিন্ও পঞ্চবিদ্যার উল্লেখ করেছেন। তবে তার বিবরণে 

ব্যাকরণ শেখার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হত, দেখা যায়। পড়ুয়াদের প্রথমে 

ব্যাকরণ শিখতে হত | ব্যাকরণের আবার পাঁচটি ভাগ ছিল। ছয় বছর বয়সে 

পড়া শুরু হত। প্রথম ছয় মাসে সিদ্ধিরস্ত শেষ করতে হত। আই সিন 

উনপঞ্চাশটি অক্ষরের উল্লেখ করেছেন । সিদ্ধিরস্ততে এইসব অক্ষর যোগে তিনশ? 

ক্সোক থাকত যা! মুখস্থ করতে হত। চারটি পদে তৈরি একটি গ্লোকে বত্রিশটি 

শব্দাংশ (5১112163) থাকত । এরপর আট বছর বয়সে আট মাস ধরে 

ব্যাকরণের মূল স্থত্রগুলি মুখস্থ করতে হত। মাঝে এক বছর ছয় মাস পড়ুয়া কী 

করত, তা অবশ্য বল! নেই । হ্থত্রপাঠের পর ধাতুপাঠ তারপর খিল শেষ করে 

কাশিকাবৃত্তি শিখতে হত।৮২ কাশিকাবৃত্তি আসলে পণিনি স্ুত্রপ্রকাশিকা 

বা পাণিনি স্বত্রের ভাস্ত বা ব্যাখ্যা। পনের বছর বয়সে এগুলি পড়তে হত 

পাঁচ বছর ধরে। ফলে ২* বছর বয়সে ব্যাকরণ পড়া শেষ হত। আই সিন্ 
জানাচ্ছেন যে, এগুলি সবই মুখস্থ করতে হত । ফলে পড়ুয়াকে যথেইট পরিশ্রম 

করতে হত। ফাকি দেওয়ার যো ছিল না। বোঝা যার, লেখা বা লিখিত 

পুখির সাহায্যে মানসচ্চা বারা পড়াশুনা বড় একটা প্রচলিত ছিল না। এ 
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অবস্থায় লিপিশালা বা পাঠশালার মত প্রাতিষ্ঠানিক প্রথার প্রাধান্য আশ! করা 
যায় না । বৌদ্ধ মঠগুলিতে লেখা, পড়া আর অস্ক শেখার ব্যবস্থা ছিল বলেও 

কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না । 

হিউয়েন সান্ ও আই সিনের বিবরণে উচ্চশিক্ষার খবর অনেক থাকলেও 
প্রাথমিক শিক্ষার কথ! খুবই কম। আই সিন্ জানাচ্ছেন যে, সাদা পোশাকের 
শিক্ষানবিশর1 প্রধানত ৌদ্ধশাস্্ব পড়তে মঠে আসত। এরা ভবিষ্তাতে 
সংসারত্যাগী মঠধারী হওয়ার ইচ্ছা রাখত। এদের "মানব, বলা হত। এরা 

ছোটবেলা থেকেই যঠে থাকত। জাতকের গল্পে সাত বছর বয়সে নবিশ 
হিসাবে মঠে প্রবেশ, পরে সন্যাসী হওয়ার উল্লেখ আছে । আই পিনের বিবরণে 

দেখ। যায়, এ ছাড়াও আর এক ধরণের পড়ুয়া ছিল। এরা মূলত পাধিব 
বিষয় পড়তেই মঠে আসত। এদের সংসারতাগের কোন বাসনা ছিল ন]। 
এদেরকে '্রহ্ষচারী বল! হত। এই ছুই দলের সকলকেই মঠে থেকে পড়াশুনা 

করতে হত এবং নিজেদের খরচ নিজেদের বইতে হত।৮৩ অনেকে পরবর্তী 

পাঠশাল! শিক্ষার উৎস খোজেন এই দ্বিতীয় দলের পড়ুয়াদের মধ্যে। একজন 
এতিহাসিক লিখেছেন--“এট। একেবারে যুক্তিহীন মনে হয় না যে বৌদ্ধ 
বিহারগুলি সে যুগে বহুপরিমাণে সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদা] পুরণ 

করছিল। বৌদ্ধধর্মের ভাটার সঙ্গে সঙ্গে এইসব মঠ ও বিহারগুপি বদ্ধ হয়ে 
যায়। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদা মেটাবার জন্য নতুন উপায়ের খোজ চলে। 
আর এই তাগিদ থেকেই পরবর্তী দেশজ প্রাথমিক শিক্ষার স্কুলগুলির উদ্ভব ' ও 

বিস্তার ঘটে ৮৮৪ বার্মা ও পিংহলে বৌদ্ধ মঠ ও বিহারগুলিতে সেদিনও যে 
প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা দেখা যেত তা থেকেই এরকম একটা সিদ্ধান্তে এসেছেন 

অনেকে । এপ্রপঙ্গে উল্লেখ কর! যায় যে, সিংহলে লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার 

দেশজ স্কুলকে বলা হয় “'পানশাল' আর বাংলায় তাকে বল! হত "পাঠশালা? ৷ 

বার্ধার প্রাকৃ্রিটিশ বৌদ্ধ মঠকেকন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় অঙ্ক শেখার যে 
পদ্ধতি প্রচলিত ছিল বাংলার পাঠশালাগুলিতেও সেই একই পদ্ধতিতে অস্ক 

শেখানে। হত। বার্ায় অঙ্ক কষা হত হয় মাটিতে বা ধুলোয় বা কালো 'পরবাইক' 
নামে একরকম মোটা অমহ্ণ দেশজ কাগজে । এই কাগজে একরকম নরম 

খড়ি দিয়ে লেখ! হত যা সহজেই মুছে ফেলা যেত।”* এইসব পরোক্ষ সাক্ষ্যের 
ভিত্তিতে একথা হয়ত বল! যায় যে, বাংল! পাঠশাল! শিক্ষা, হয়ত টোল- 
শিক্ষাও বহুল পরিমাণে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবেই গড়ে উঠেছিল। পাধিব 
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বিষয়ের পড়াশ্তনা এবং ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্তর্দের পড়ার সুযোগ নিশ্চয়ই বৌদ্বযুগে 
অনেক বেশি প্রসারিত হয়েছিল প্রাকৃবৌদ্ধযুগের তুলনায়। তাই বলে প্রাচীন 
ভারতে বৌদ্ধ মঠগুলি গ্রাম্য পাঠশালার ভূমিকা পালন করত এই সিদ্ধান্তে 
আপার মত যথেষ্ট তথ্য কিন্ত পাওয়া যায় না । অন্তত প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ 
মঠে লেখা, পড়া এবং অস্ক শেখানে। হত, এরকম নজির কোথাও নেই । বার্মা ও 

সিংহলের বৌদ্ধ মঠগুলিতে পরবর্তী কোন এক সময় লেখা, পড়া আর অঙ্ক 
শেখার প্রথা চালু হয়ে থাকতে পারে । 

ন্গুমানব ও অন্তেবাসী 

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ কর। দরকার যে পাণিনির আমলেও ছৃ'ধরনের পড়ুয়া ছিল 
বলে কেউ কেউ মনে করেন। আগ্রওয়ালা লিখছেন যে, তখন “দওমানব” ও 

“অস্তেবাসী” এই ছুই শ্রেণীর ছাত্র ছিল।** দণওমানবদের ছোট করে শুধু 
“মানবও বলা হত। পতগ্রলির মতে এর] শিক্ষানবিশ এবং বেদপাঠের জন্ত 

উপনীত নয় । পরবর্তী ভাস্তু তত্ববোধিনীর মতে উপনয়ন হয়নি এমন ছাত্রদের 
“দ্গুমানব বলে।৮* মাতঙ্গ জাতকে 'মানব'দের কমবয়সী 'বালা” বলে বর্ণনা 

করা হয়েছে । “অস্তেবাসী” হচ্ছে আচার্ষের দ্বারা উপনীত ছাত্র। পড়ুয়া 

অর্থে “ছাক্স+ কথাটা পাণিনিই প্রয়োগ করেন। গুরুর ছত্রবিশেষ বলে শি 

ছাত্র। এখন গুরুগৃহে বাস অর্থে “অস্তেবাসী” বোঝালে দেখা যাচ্ছে সে আমলেও 

দু'ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। 
এদিকে আই সিনের বিবরণে দৌঁখ, “মানব” বল! হচ্ছে তাদের যারা শ্রমণ 

হওয়ার বাসনায় ধর্মীয় শিক্ষা নিচ্ছে । আর ব্রহ্মচারী বলা হচ্ছে তাদের যারা 
পার্থিব বিষয় শিক্ষা] করছে। ব্রান্ষণ্য শিক্ষাব্যবস্থার যে ছবি আমর] বিভিন্ন 

প্রচীন উপাদান থেকে পাই তার সঙ্গে কিন্ত আই সিনের বিবরণ মিলছে না । 

্রাঙ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় ব্রহ্মচারী বলা হয় তাদের যারা উপনয়নের পর সংসারধর্ম 

পালনের আগে পর্যন্ত গুরুগৃহে থেকে পড়াসুন! করে, বিশেষ করে বেদপাঠ করে। 

আগ্রওয়াল৷ পাণিনি, পতঞ্জলি ও তত্ববোধিনী থেকে যে ছবি এঁকেছেন তাতে 

দেখি প্ওমানব' হচ্ছে উপনয়ন ছাড়া যারা পড়াস্তনা করছে অর্থাৎ যার! ধর্মীয় 

শিক্ষা নিচ্ছে না, তারা । আর 'ব্রদ্চারী, হচ্ছে 'অস্তেবাসী” যাঁর! গুরুগৃহে থেকে 
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ধর্মীয় শিক্ষা নিচ্ছে। মভেলিকার! অচথন অবগ্ত পাণিনীয় দণুমানবের কোন 
উল্লেখ করেননি । তিনি শুধু অস্তেবাপীর কথাই বলেছেন 1৮৮ 

এই গরমিলের একট! স্থ্রাহা হয়ত এভাবে করা যায়। ধর্মহ্থত্র ও 

গৃহস্থত্রের সাক্ষ্যে দেখ যায়, সুত্রযুগে উপনয়নের আগে বা বেদ অধ্যয়নের আগে 

অন্ত শাস্ত্র পড়! ছিল নিষিদ্ধ । মন্ুতে দেখি, “যে ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন না করিয়। 
অন্ত শাস্সে পরিশ্রম করে সে অতি শীত্ব জীবিত অবস্থাতেই সন্তান-সম্ততিসমেত 

শৃত্রত্ব প্রাপ্ত হয় ।”** মেধাতিথি, যিনি অনেক পরের লোক, তিনি তার ভান্ত্ে 

লিখছেন, “আর দ্বিজ--.এইবূপ বলায় উপনয়ন হইয়াছে তাহারই অধ্যয়ন সম্বন্ধে 
এইপ্রকার ক্রমস্বন্ধীয় নিয়ম । কাজেই উপনয়নের পূর্বে যদি কেহ শিক্ষা, 

ব্য/করণ প্রভৃতি বেদাঞ্গ অধ্যয়ন করে যাহাতে বেদবাক্য মিশ্রিঙ নাই তবে তাহ। 

নিষিদ্ধ নহে ।”৯** তত্ববোধিনীও অনেক পরের রচনা । সেখানেও যদি 
দণ্মানবকে উপনয্বনহীন ছাত্র বলা হয়ে থাকে তাহলে অন্থমান হয় প্রাকৃ- 

উপনয়ন ধ্যাকরণ ইত্যাদি শিক্ষা তখন সমাজে চালু ছিল। আর বেদপাঠের 

জন্য এগুলি শিখতে হত। ফলে পরবতী ভাস্তকার আর টীকাকারর৷ প্রাকৃ- 
উপনয়ন সংস্কৃত শিক্ষাকে বৈধ করার তাগিদে স্বৃতির এরকম ভাস্ত বা টাকা 

করেছেন । মন্থর আমলে যে বেদ মুখস্থ না করে বেদারঞ্গ পড়া যেত না সে- 

বিষয়ে সন্দেহ নেই । অথচ রঘুনন্দন দিগ্যারস্তের পরই বেদাঙ্গ পড়ার বিধান 
দিয়েছেন । পরবর্তী টোল-চতুষ্পাঠীর শিক্ষার যে বর্ণনা মধ্যযুগের সাহিত্যে 
পাই, তাতে মনে হয় এই পরিবর্তন প্রাচীন স্থত্যুগের পরই শুরু হয়েছিল । 

এইসব নান! দিক বিবেচনা করে মনে হয় আই পিনের দেওয়া বিবরণ ও 

বৌছ আমলের পাধিব শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পরবর্তী টোল-চতুষ্পাঠীর উত্স খোজার 
চেষ্টা কর! যাঁয়। গুরুগৃহ বা তপোবন আশ্রম থেকে টোল-চতুষ্পাঠীর প্রাতিষ্ঠানিক 

শিক্ষাধারার রূপাস্তরের পথে হয়ত বৌদ্ধ মঠের শিক্ষাধারা একটা ধাপ। 
টোল-চতুপ্পাঠীর শিক্ষায়ও দেখা যায় কাব্য-ব্যাকরণের প্রাধান্ত । পঞ্চবিদ্ভার 
বিষয়গুলি টোলের শিক্ষারও বিষয় । আর গুকুগৃহে বেদপাঠের যে প্রাধান্ 

তা টোলের শিক্ষায় নেই বললেই চলে । বিশেষ করে বাংলার টোলগুলি 
সম্পর্কে একথা খুবই ঠিক। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গেই অবশ্ শিক্ষার এই 
পরিবর্তন ঘটেছে । তবে এখানে সে আলোচনার অবকাশ নেই। বৌদ্ধ 
মঠের শিক্ষাধারার সঙ্গে পাঠশাল! শিক্ষার মিল কিন্তু বড় একটা দেখতে 

পাওয়৷ যায় না। পাঠশালা শিক্ষার উতৎ্প বৌদ্ধ মঠের শিক্ষাধারায় খুঁজে 
দেশজ ৪ 
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পাওয়া যায় না বলেই আমার মনে হয়। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন আলাদা 

কোন শিক্ষাধারা সে আমলে গড়ে উঠেছিল, এমন তথ্যের বড়ই অভাব দেখ! 

যায়। বরঞ্চ গৃহশিক্ষক বা কোন গুরুর কাছে উঁচুশ্রেণীর লোকের সাধারণ 

লেখা আর অঙ্ক শেখার উদাহরণ পাওয়া যায়। 

রাজতরঙ্গিণী ও শুদ্রের লেখাপড়া 

আমাদের আলোচনায় দেখা গেছে এমনকি সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতেও লেখ, 
পড়া আর অস্ক শেখার প্রাকউপনয়ন শিক্ষাধারা কোন প্রথাবন্ধ সাধারণ রূপ 
নেয়নি । যদিও সীমাবদ্ধভাবে বিভিন্ন বর্ণ বা শ্রেণীর লোকের মধ্যে, বিশেষ 

করে, রাজা-রাজড়া আর শ্রেষী-মহাজনদের মধ্যে এধরনের শিক্ষা কিছুটা 

চালু ছিল। ব্রাহ্মণরা এধরনের শিক্ষায় অংশ নিত এমন কোন নজির চোখে 

পড়ে না। সম্মতির উপাদানগুলিও এরকম সিদ্ধাস্তকেই জোরদার করে। 

বৈশ্ত ও শৃদ্রদের মধ্যে যে লেখা» পড়া আর অন্ধ শেখার রেওয়াজ কিছুটা 

চালু হচ্ছিল তার নজির অবশ্ঠ সামান্য হলেও পাওয়া যায়। 

এপ্রসঙ্গে কল্হনের রাজতরঙ্গিণীর একটি ঘটনা! আলোচনার দাবি রাখে। 

কল্হনের বিবরণে দেখি, পথে পাওয়া একটি বাচ্চাকে শৃদ্রা-ধাত্রী মানুষ করে। 
লেখাপড়া শিখে ষে কোন এক গৃহস্ছের বাড়ীতে বাচ্চাদের শিক্ষক নিযুক্ত হয়।»১ 

দু'দিক দিয়ে ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য । এক, শূত্রা-ধাত্রীর কাছে মানুষ হয়েও 

সে লেখাপড়া শিখেছে । দুই, সে গৃহশিক্ষকের কাজ করে। এর থেকে 

অনুমান কর! যেতে পারে, তখন শুধ্রের লেখাপড়। শেখ একেবারে অসম্ভব 

ছিল না| । বরঞ্চ তাঁর শিক্ষকতা কর থেকে অনুমান হয়, সমাজে শূত্রের 

লেখাপড়া শেখা স্বীকুত ছিল। এখানেও কিন্ত পাঠশালা বা লিপিশালার 

মত কোন প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ নেই। তবে সে সময় লেখাপড়া শেখার ধারা 

যে বেশ চালু হয়েছিল, তা৷ বোঝ! যায়। কল্হন ১২ শতকের লোক। ঘটনাটি 

ঘটেছিল অবস্তী ধর্ষণের আমলে। অবস্তী বর্মণের রাজত্বকাল ধর! হয় খ্রস্টয় 

৮৫৫৫৬ থেকে ৮৮৩ সাল পর্যন্ত ।*২ রাজতরক্ষিণীর সাক্ষ্য অনুযায়ী বলতে 

হয় গ্রীষ্টায় নবম শতাব্দীতে লেখা» পড়া আর অঙ্ক শেখার ধারা গ্রচলিও 

ছিল। তবে নয় শতকের ঘটনা বার শতকে লেখা, কাজেই সমক্বেন একটু 

এদিক ওদিক হতেই পারে । বার শতকে যদি হাতেখড়ি বা বিস্ারত্ত সংস্কারের, 
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উল্লেখ পাওয়া যায় তাহলে দশ, এগার শতকে প্রাক্উপনয়ন লেখা, পড় 

আর অস্ক শেখার রেওয়াজ বেশ চালু হয়েছিল এরকম সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই করা 
যায়। রাজতরঙ্গিণীর নজির আমাদের এই সিদ্ধান্তকেই জোরদার করে। 

আলবেরুণী এগার শতকের ভারত-সম্পর্কে যে বিবরণ লিখেছেন তাতেও এই 

সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়। আলবেকুণী ভারতের বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক 
ভাষার অক্ষরের উল্লেখ করেছেন যাঁর অনেকগুলি সেই নামেই এখনে! পরিচিত 
তিনি “সিদ্ধমাতৃকা”, “নাগর”, “অদ্ধনাগরী', “মালওয়ারী”, “সৈদ্ধভ', “কর্ণাট+, 

'কানাড়া+, আক্বী”, 'দ্রাভিদি", 'লারদেশ, “গৌঁড়ী', “ভৈক্কুকী” প্রভৃতি নানা 
আঞ্চলিক অক্ষরের কথা উল্লেখ করেছেন। তার মতে পূর্বদেশে গোঁড়ী অক্ষর 

প্রচলিত ছিল।৯৩ এপ্রপঙ্গে উল্লেখ করা.যায়, ললিত-বিস্তরে বঙ্গলিপির উল্লেখ 

থাকলেও গৌড়ীলিপির কোন উল্লেখ নেই । আলবেকণী কিন্তু বঙ্গলিপির উল্লেখ 
করেননি । আল:বরুণী হিন্দু অস্কের কথা উল্লেখ করেছেন এবং হিন্দুরা এ- 
বিষয়ে আলবেরুণীর দেশের চেয়ে এগিয়ে ছিল সেকথাও ন্বীকার করেছেন ।৯৪ 

তিনি আরো জানাচ্ছেন যে, হিন্দুর! বই লেখ| শুরু করে ওম বা ০ এই চিহ্ন 

দিয়ে। শিশুরা স্কুলে শ্লেটে লিখত পেকথাও তিনি উল্লেখ করেছেন ।৯* বোঝা 

যায়, দে সময় লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার রেওয়াজ বেশ চালু ছিল। 

মৌর্য আমলেও লেখা আর অঙ্ক শেখার কিছুটা চল ছিল হয়ত। তবে তা 
ছিল সম্ভবত অন্রান্ষণ অল্পকিছু উঠুশ্রেণীর লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর তা 
সাধারণ প্রথাবদ্ধ রূপ নিয়েছিল অনেক পরে। লেখা, পড় ভার অঙ্ক শেখার 

প্রথাবন্ধ ধারায় অক্রাঙ্ধণের প্রাধান্য ও খুবই স্বাভাবিক । 

প্রাক্উপনয়ন শিক্ষার ছুই ধারা 

গুপ্তযুগে বৈশ্ত ও শুত্রের মধ্যে লেখাপড়ার রেওয়াজ যে বাড়ছিল সে বিষয়ে 
বোধ করি সন্দেহ নেই। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বেদবাদী বর্ণভেদ কিছুটা শিখিল 
হয়ে পড়েছিল বলেই মনে হয়। বিশেষ করে বৌদ্ধ তাঞ্কিকদের আক্রমণে 
যক্তাশ্রযী ত্রাহ্মণ্যধর্মও পরিবর্তিত হচ্ছিল। বৌদ্ধমত খণ্ডনের তাগিদে ন্যায় ও 
অগ্ঠান্য বিদ্যার চর্চ৷ প্রাধান্ত পাচ্ছিল। ফলে ব্রাহ্মণদের পক্ষে আর বেদ মুখস্থ 
করার মধ্যেই পড়াশুনাকে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব ছিল ন1। ব্রাহ্ষপ্য শিক্ষাব্যবস্থার 
এই পরিবর্তন কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা খাতে বইছিল। এর সঙ্গে শৃত্রের বা বৈশ্যের 
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লেখা, পড়া আর অস্ক শেখার বিশেষ সম্পর্ক দেখা যায় না। তবে মৌর্য ও গ্রপ্ত 
যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির প্রপার, মুদ্রার প্রচলন ও উত্পাদন সম্পর্কের 

পরিবর্তন যে এই ছুই শিক্ষাধারার পরিবর্তনেরই কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
মৌর্যযুগেই লিপিকার ও করণিক হিসাবে কার্স্থের উদ্ভব হয়েছিল। অশোকের 
শিলালেখে পশুহত্যা বন্ধ করার অনুজ্ঞ। দেখে বোঝা যায় যজ্জের দাপট কমছিল। 
ব্রাহ্মণের যজ্জরক্ষকের ভূমিকা থেকে অধ্যাপক, নৈম্নাখিক ও রুষিজমির মালিকের 

ভূমিকাই কালে কালে বড় হয়ে উঠছিল ।৯*৬ যজন যাজনের অর্থও পাল্টে 
যাচ্ছিল। যজ্ঞ থেকে পুজা প্রাধান্য পাচ্ছিল। পুজার মন্ত্রে নৌদ্ধতস্তরের প্রভাবও 
লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে হিমেব রাখা, নথিপত্র, দাঁনপত্র, শিলালেখ, 

তাম্রশাসন ইত্যার্দির লিপিকার হিসাবে কারস্থ ও করণিক প্রভৃতি পেশা! ছিল 
বৈশ্য ও শৃদ্রের একচেটিয়া । ধর্মের সঙ্গে সম্পর্বশূহ্য লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখায় 
তাদেরই ছিল প্রাধান্। ক্রাক্ষণ্যশিক্ষা নেদের আঙ্গিনা ডিঙ্গিয়ে গেলে ব্রাহ্মণদের 

মধ্যেও লেখ! ও পুঁথির ব্যবহার শুরু হয়। প্রাক-উপনয়ন শিক্ষারও প্রচলন দেখা 

দেয়। তবে তা সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার প্রাথমিক ধাপ হিনাবে আলাদা ধারায় 

প্রবাহিত হতে থাকে । 

মীমাংসা 

এ পর্যস্ত যেসব উপাদান আমরা দেখেছি এবং পরীক্ষা করেছি তা থেকে 

এরকম কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে, প্রাচীন ভারতে প্রাকউপনয়ন শিক্ষার 

কোন.সাধারণ প্রথাবদ্ধ ধারা গড়ে উঠেছিল । প্রাচীন উপাদানগুলিতে ক্ষত্রিয় ও 

বৈশ্যের প্রাকউপনয়ন লেখা ও অঙ্ক শেখার কিছু নজির মিললেও ব্রাহ্মণ ও শৃদ্রের 

প্রাক-উপনয়ন লেখাপড়ার কোন প্রমাণ পাওয়! যায় না। এমনকি ক্ষত্রিয় ও 

বৈশ্যদের মধ্যেও লেখাপড়া শেখার কোন সাধারণ প্রথাবদ্ধ ধারা চালু ছিল 
এরকম কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাঁ। প্রাচীন উপাদানগুলিতে পাওয়া 

সামান্ত সাক্ষ্যের স্বপক্ষে যদি যথেষ্ট পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়৷ যেত তাহলেও প্রাচীন 

ভারতে প্রাক-উপনয়ন সাধারণ শিক্ষাধারার অস্তিত্ব মেনে নেওয়া সম্ভব হত। 

অশোকের শিলালিপি ও বিদ্যারস্ত সংস্কারের আলোচনায় দেখা গেছে এগুলিকে 

পরোক্ষ প্রমাণ হিসাবে পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। অন্ত কোন পরোক্ষ 

প্রমাণেরঃহদিশও মেলে না। 
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আমরা আমাদের আলোচনায় সংস্কারের, বিশেষ করে বিছ্যারম্ত-সংস্কারের 

ইতিহাসের উপর বিশেষ জোর দিয়েছি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে প্রাচীন 

উপাদানগুলি যথেষ্ট নয় বলেই আমাদের সংস্কারের ইতিহাসের উপর এতটা 

জোর দিতে হয়েছে । এপ্রপঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, স্মৃতির বিধানগ্লি 

সকলে সমানভাবে মেনে চলত তা না-ও হতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে 

এগুলি যে বেদবাদী জনগোঠির সামাজিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করত এবং প্রচলিত 

বিভিন্ন প্রথাকে বিধিবন্ধ করে তুলত সেবিষয়ে সন্দেহ নেই । 
প্রাচীনকালে সমাজে বিভিন্ন বর্ণের জরুরি এবং বহুলপ্রচলিত পালনীয় 

কাজগুলি বিশেষ শিশেষ সংস্কারের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়ে প্রথায় পরিণত হত। 

প্রাচীন সংস্কারগুলি আসলে জন্ম থেকে মৃত্যু পরধস্ত জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে 
পালনীয্ব কর্তবাগুলি চিহ্নিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্যই তৈরি হয়েছিল। প্রাচীন 
স্বতিগুলিতে প্রাক-উপনয়ন বিদ্যারম্ত-সংস্কারের অনুপস্থিতি আর পরবর্তা ম্বৃতিতে 
এর উপস্থিতি দেখে মনে হয় প্রাক-উপনয়ন লেখা, পড়া আর অন্ক শেখার সাধারণ 

প্রথাবদ্ধ ধারার উন্তব প্রাচীন শ্মতিযুগের পরে হয়েছিল। 
বিভিন্ন সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে শিক্ষাবিষয়ে যেটুকু জানা যায় তাতে অন্ত 

কোন সিদ্ধান্তে আস] সম্ভব নয়। একটা কথা আছে “ঘা নাই ভারতে তা নাই 

ভারতে, । সেই মহাভারতেও কিন্ত বিদ্যারস্ত-সংস্কারের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় 

না। স্থখময় ভট্টাচার্ষের মতে, মহাভারতে উপনয়নের পরই শিক্ষার শুরু, 
এরকমই জান1 যায়।»** পালি সাহিত্য, শিলালেখ বা৷ বিভিন্ন পর্যটকের বিবরণ 
থেকে আমর] নিশ্চয়ই অনেক তথ্য জানতে পারি। কিন্তু প্রাক্-উপনয়ন 

প্রাথমিক্শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ বা! প্রথাবদ্ধ ধারার কোন সঠিক চিত্র গড়ে 
তোলার মতো উপাদান পাওয়। যায় না। 

সব দিক বিচার করে, প্রাচীন স্মতিযগের শেষে এবং পরবর্তী, স্বতির ঠিক 
'আগেই যে প্রাক-উপনয়ন প্রথাবদ্ধ সাধারণ শিক্ষাধারা গড়ে উঠেছিল, এই 

অনুমানের ভিত বেশ পাকা বলেই ধারণা হয়। মনে রাখতে হবে শিক্ষার 
বিষয়ে ক্রমজটিলতা, শিক্ষার বিভিন্ন শাখার বিস্তার, ভাষার বিকাশ, লেখার চর্চা, 

“পড়াশুন]” ব1 "শুনে পড়া”কে “লেখাপড়ায়” রূপান্তরিত করছিল। 

সেইসঙ্গে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, কৃষিজমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা, 

লিখিত নথির প্রচলন, হিসাবের জটিলত। লেখা আর অঙ্ক শেখার প্রয়োজনকে 

বাড়িয়ে তুলছিল। আর এই প্রয়োজনের তাগিদেই তৈরি হয়েছিল দেশজ 



৫৪ / বাংলার দেশজ শিক্ষাধার! 

পাঠশাল! শিক্ষাব্যবস্থা, সম্ভবত, বার শতক নাগাদ ৷ সারা ভারতে একই সঙ্গে 

একই সময়ে প্রাকউপনয়ন প্রথাবদ্ধ শিক্ষা চালু হয়েছিল এমন ন।-ও হতে পারে । 

বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার প্রথাবদ্ধ ধারার উদ্ভব ও 

বিকাশের ইতিহাঁদ রচিত হুলে তবেই এবিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে আদা 
যেতে পারে । 





দ্বিতীয় অধ্যায় 

বাংল! পাঠশালার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

বাংলাদেশে মাতৃভাষায় লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখার প্রতিষ্ঠান পাঠশালা 
বলে পরিচিত। পাঠশালা কথাটার ব্বহার প্রথম কে করেন ব৷ পাঠশালা- 

শিক্ষার উদ্ভব ঠিক কবে হয়েছিল তার সঠিক উত্তর এখনো! খু'জে পাইনি । তবে 
বাংলা পাঠশালার উদ্ভব যে বার শতকের আগে হয়নি আর তার পুরে! বিকাশ 
যে আরো অনেক পরে ষোল সতের শতক নাগাদ হয়েছিল তা প্রায় নিশ্চিত 

করেই বলা যায়। কোন ভাষার লিপি একটা স্ুনিদিষ্ট রূপ ন! নেওয়া পর্যস্ত 

সে ভাষার লিপিশিক্ষার কোন প্রথাবদ্ধ ব্যবস্থা গডে উঠতে পারে না। কাজেই 

বাংলা পাঠশালার উৎস সন্ধানে আমাদের বাংল! লিপি, অক্ষর, ভাষা ও সাহিত্যের 
ইতিহাসের দিকেও তাকাতে হয়। বাংল! পাঠশালার বিশদ বিবরণের জন্য 

অবশ্য আমাদের মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, ভ্রমণবৃত্তাস্ত ও সরকারি নথিপত্রের 
উপরই নির্ভর করতে হবে। 

ংল! লিপি, ভাষা ও সাহিত্য 

'বঙ্গলিপি'র প্রথম উল্লেখ বুঝি আমর] পাই গৌতম বুদ্ধের জীবনী ললিত- 
বিস্তরে । লিপিশাল! নামে লেখা ও গণনা শেখার প্রতিষ্ঠানের উল্লেখও পাই 

সেখানে । শিক্ষকের নাম দারকাচার্ধ বিশ্বামিত্র ।১ সে আমলে বঙ্গলিপি বলে 

কোন লিপির অস্তিত্ব ছিল এমন সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে আর কোন প্রমাণ কিন্তু 

পাওয়া যায় না। এমনকি একাদশ শতকের আলবেকুণীর বিবরণে গোঁড়ী 
অক্ষরের উল্লেখ থাকলেও বঙ্গলিপির কোন উল্লেখ নেই ।২ তাছাড়। লিপিশাল। 

নামে স্কুলের উল্লেখও আর কোথাও পাওয়া! যায় না। বাংলা অক্ষর ও লিপি নিয়ে 

ধার] গবেষণা করেছেন তারাও ললিত-বিস্তরে বঙ্গলিপির উল্লেখকে বড় একটা 
গুরুত্ব দেননি । রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে বার শতক নাগাদ বাংল? 

লিপির আধুনিক রূপাস্তর সম্পূর্ণ হয়।* রমেশচন্্র ম্ধুমদারের মতেও “ছাদুশ 
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শতান্ধীর শেষে এবং ভ্রয়োদশ শতাব্ধীর প্রথমে ভাত্্রশাসনের অক্ষর সম্পূর্ন 

আধুনিক বাংল! অক্ষরে পরিণত হয়েছে ।*৪ বুহলারও মোটামুটি একই মত 
প্রকাশ করেছেন। তার যতে ১*৮০-৯০ খ্রীন্টাব্ষের “দেওপাড়া প্রশস্তি এবং 

১১৪২ গ্রীস্টাব্ধের 'বৈছ্যদেবের ভূমিদান পত্রের অনেক অক্ষরই খাটি আদি বাংলা 

অক্ষর । তখনে। এগুলি পরিবন্তিত হচ্ছে ।* ১৪২০ শ্রীস্টাবের দুজমর্দনদেবের 

মুদ্রায় বাংলা অক্ষর একেবারে আধুনিক রূপ নিয়েছে দেখা যায়।৬ ললিত-বিস্তর 
যে সময় রচিত হয় তখন “বঙ্গলিপির+ অস্তিত্ব অসম্ভব । ছাপা ললিত-বিস্তর যে- 

সব পুঁথির উপর.নির্ভর করে সম্পাদিত সেগুলি আধুণিক। বঙ্গলিপি কথাটি 
প্রক্ষি্ত বলেই মনে হয়। 

এ তে৷ গেল অক্ষরের কথা । মুসলমান অধিকারের আগে বাংলা ভাষ! ও 

সাহিত্যের অবস্থা কি ছিল সে সম্পর্কেও আমর! খুব কমই জানি। দশ-এগার 

শতকের চর্যাপদের বাংলা! থেকে তের-চৌদ্দ শতকের প্রীকুষ্ণকীর্তনের বাংলা পর্বস্ত 
ভাষার রূপান্তরের সঠিক হদিশ এখনো পাওয়া যায়নি । বাংলা লেখার ভাষা ও 
বাংলা সাহিত্যের স্থগঠিত বূপ পাই পনের-যোল শতকে । স্থনীতিকুমার 

চট্োপাধ্যায়ের মতে পনের শতকে বাংল! সাহিত্যের ভাষ! একটা নির্দিষ্ট রূপ 
নেয় এবং সমগ্র বাংল! জুড়ে প্রচলিত হতে থাকে ।* বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রাখা 

বাংল৷ পু'থির বিবরণগুলিতে চোখ বুলালে দেখা যায় সতের শতকের আগে লেখ, 
বাংল! পু'খির সংখ্যা খুবই কম।” কাশীরাম দাসের মহাভারত আদি পর্বের 
একটি পুথির লিপিকাল দেখা যাচ্ছে ৯৮৫ () বাংলা সাল বা ১৫৭৯ খ্রীন্টাব 

অন্য একটি কাশীদাসী মহাভারতের কাল দেখা যাচ্ছে ১-*৭ সাল বা ১৬** 

খরীন্টাব্ব।» আর কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের 

লিপিকাল দেখা যায় ১৫৮* খ্রীপ্টাব। ১* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মোট 

৪২৬টি রামায়ণ পুথির মধ্যে মাত্র ১২টির লিপিকাল বাংলা ১০০* থেকে ১১০০. 
সালের মধ্যে, ৮৩৬টি মহাভারতের পু'থির ৫৭টির লিপিকাল এই সময়ের মধ্যে 
আর ২৯১টি ভাগবত পু'খির ৩০টির লিপিকাল এ সময়ে 1১১ 

বাংলা ১*** সালের আগে লিপি কর! মঙ্গলকাবা বা চরিতকাবোর 

খোজও পাওয়! যায় ন1। বাংলা ১০** থেকে ১১০* সালের মধ্যে লিপি করা 

কিছু পুঁথি পাওয়া গেলেও বেশির ভাগ পু'খিরই লিপিকাল বাংলা ১১** সালের 
পর। আবার শ্ঠাখত' বা অঙ্কের যেসব পুঁথি পাওয়া গেছে সেগুলিরও 

লিপিকাল বাংলা ১*** সালের আগে নয়।১ৎ আসলে ইংরেজি সতের 
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শতকের আগে লিপি কর! বাংল! পু'থি মাত্র ক:য়কটিই পাওয়া গেছে । অথচ 
সতের শতকে বা তারপর লিপি করা মধ্যযুগের বাংলা পু'ঁথির ছড়াছড়ি-_এই 
'ঘটনাটি কিন্তু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । মধ্যযুগের বাংলা কাব্য মূলত হাটে-বাজারে 
সাধারণ মানুষের মধ্যে গাওয়া হত। গায়েনদের এগুলি মুখস্থ ছিল। এগুলির 
রচনাকাল যাই হোক সতের শতক নাগাদ এগুলি লিখিত আকার পেতে লাগল 

বলেই মনে হয়। পাঠশালা শিক্ষার প্রপারের সঙ্গে এই ঘটনার সম্পর্ক আছে 

এরকম অন্থমান অসঙ্গত নয়। পাঠশাল! শিক্ষার প্রসারের ফলে লিখতে জান। 

লোকের সংখ্যা নিশ্চয়ই বাড়ছিল। বাংলা কাব্যগুলি লিপি করার প্রথাও সেই 

সঙ্গে চালু হয়েছিল বলেই অন্ুঘান করি । আরে দেখা যায় যে, বাংলা কাব্য ও 
স্যাখতগুলির লিপিকারদের একটা বড় অংশই ব্রাক্ষণ নয় এমন নীচুবর্ণের ও 
শ্রেণীর মানুষ । এমনকি এগুলির রচনাকারদের একট। বড় অংশ এইসব নীচু- 
শ্রেণী ও বর্ণের লোক । আবার পাঠশালার গুরুমশায় বা পড়ুয়াও প্রধানত এরাই । 
তাছাড়৷ মধ্যযুগের বাংলা পু'খির মালিকও বলতে গেলে এরাই । ব্রাহ্মণ “পড়ুয়াদের 
থুঙ্িতে থাকিত অমর, জুমর, মাঘ, নৈষধ, রঘুঃ পিঙ্গল, রামায়ণ প্রভৃতি হাতে 
লেখা পুঁথি । আর 'ব্রাহ্মণেতর জাতিদের” পাঠশালার অবলম্বন ছিল বাংল! 

পু'থি।১৬ এইসব দেখে পাঠশালা শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে বাংলা! পুথি লিপি 

করার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 

নতের শতকের আগে লিপি করা কোন বাংলা পু'ঁঘিতে হাতেখড়ি বা 
পাঠশালার উল্লেখ আছে বলে আমি জানি না। আবার সতের শতকে লিপি 

করা বাংলা পুথিতেও পাঠশালার উল্লেখ বড় একট! পাওয়া যায় না; যদিও 

হাতেখড়ির উল্লেখ পাওয়। যায়। বুন্দাবনদাসের চৈতন্তভাগবতে হাতেখড়ির 

উল্লেখ আছে কিন্তু পাঠশালার উল্লেখ নেই। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে অবশ্য 
পাঠশালার উল্লেখ আছে। কিন্তু চৈতন্তজীবনীগুলিতে চৈতন্তের লেখাপড়ার 
যে বর্ণনা পাই তার সঙ্গে বাংলা পাঠশালার খুব একট] মিল নেই। এমনকি 
মঙ্গলকাব্যগুলিতেও বাল্যশিক্ষার যে বিবরণ পাওয়া যায় তার সঙ্গে পরবর্তী 

পাঠশাল! শিক্ষার অনেক তফাৎ । আবার প্রা সব মঙ্গলকাব্যেই হাতেখড়ির 
উল্লেখ আছে কিন্তু পাঠশালার উল্লেখ সবগুলিতে দেখা যায় না। এইসব 

'দেখে সতের শতককে বাংল] পাঠশালা! শিক্ষার যুগ-সংক্রান্তি কাল বলেই ধারণা 

হয়। মধ্যযুগের বাংলা কাব্য-সাহিত্যে হাতেখড়ি ও পাঠশালার বিবরণ তাই 
বিশদ আলোচনার দাবি রাখে । 
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হাতেখড়ি ও নব্যস্মৃতি 

প্রাচীন ভারতে উপনয়নের পরই ব্রাঙ্ষণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যোর শিক্ষা শুরু হত। 

শৃদ্রের উপনয়নে অধিকার ছিল না কাজেই শিক্ষারও অধিকার ছিল না। 
উপনয়ন হত সাধারণত ব্রাক্ধণের আট বছর বয়সে, ক্ষতিয়ের এগার বছর বয়সে 

আর বৈশ্যের বার বছর বয়সে ।১৪ প্রাকৃ-উপনয়ন লিপি বা গণনা-শিক্ষার কিছু 

নজির পাওয়! গেলেও হাতেখড়ি ব! বি্যারভ্ত-সংস্কারের কোন উল্লেখ খ্রীস্টীয় বার 

শতকের আগে পাওয়া যায় না। প্রাকউপনয়ন শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে হাতেখড়ি 

সংস্কারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ধরে নিয়ে বলা যায় হাতেখড়ি সংস্কারের প্রচলনের পরই 
প্রাক-উপনয়ন প্রথাবদ্ধ পাঠশালা শিক্ষার উদ্ভব হয়েছিল। এবিষয়ে আমর! 

আলাদা! আলোচন1 করেছি, কাজেই এখানে উল্লেখ মাত্র করা হল। 

বাংলাদেশে স্বতি-চর্চার পুরোধা রখুনন্দন ভটাচার্য তার 'জ্যোতিস্তত্বম্”-এ 
বিষ্যারস্ত-সংস্কারের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন | রঘুনন্দন, চৈতন্যের সমসাময়িক 
ষোল শতকের লোক বলেই জানা যায়।১« তাহলে বিছ্যারস্ত ব! হাতেখড়ি-সংস্কার 
তার কিছু আগে থেকে বাংলায় প্রচলিত ছিল বলেই ধরে নেওয়া যায়। 

রখুমন্দনের আগের কোন বাঙালি স্থৃতিকার বিষ্ঠারস্ত-সংস্কারের উল্লেখ করেছেন 
বলে আমার জানা নেই । আবার বার শতকের আগের কোন স্বতি বা নিবন্ধে 
বি্যারস্ত-সংস্কারের উল্লেখ আছে বলেও জান] যায় না। বার শতকে অপরার্ক 

মার্কণেয় পুরাণকে সাক্ষী মেনে বিষ্ারম্ত-সংস্কারের উল্লেখ করেছেন ।১* অপরার্ক 
অবশ্য বাংলার লোক নন। বাংলায় সাধারণত রঘুনন্দনের বিধানই মেনে চলা 
হয়। দেখ! যাচ্ছে রঘুনন্দন ও চৈতন্তের সময় বাংলায় হাতেখড়ি বা বিষ্যার্ত- 
সংস্কার বিশেষ প্রচলিত ছিল । পাচ বছর বয়সে হাতেখড়ি বা বিগ্ারস্ত-সংস্কারের 

পর শিশুদের লেখাপড়া শুরু হত। মুসলমানদের মধ্যেও এ ধরনের সংস্কার 

প্রচলিত ছিল। মুসলমান শিশুদের বার বছর চার মাস চার দিন বয়সে 

বিলমিল্লা-সংস্কার হত।১৭ আর তারপরই তাদের লেখাপড়া শুরু হত। 

মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে হাতেখড়ি বা! বিদ্যারস্তের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। 
তবে "বিদ্যারস্ত' কবে থেকে "হাতেখড়ি" হুল সেবিষয়ে সঠিক জানা যায় না। 
ধারণা হয় বাংলা লেখাপড়ার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গেই হাতেখড়ি কথাটা চালু 
হয়েছিল। অনুমান করি বাংলা লেখাপড়ায় অব্রাহ্ধণের প্রাধান্তই বাংল! 

“হাতেখড়ি” কখাটির প্রচলনের কারণ। ত্রাঙ্ষণ শ্বতিকারর| সংস্কৃত “বিগ্তারস্ত' 
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কথাটিই ব্যবহার করেছেন। হাতেখড়ি কথার প্রচলন দেখে বোঝা যায় আগে 
লেখা পরে পড়ার পদ্ধতিই বাংলা পাঠশালায় চালু ছিল। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত 
শিক্ষাধারায় কিন্তু আগে পড়া পরে লেখা হুত। আসলে 'লেখাপড়া, আর 

“পড়াশুনা কথা ছুটির তাৎপর্য অনেক গভীর । এ প্রসঙ্গে বল! দরকার যে, 
রখুনন্দনের “জ্যোতিস্তত্বম-এ বিষ্ারম্ত-সংস্কারের বিবরণে এটা ছিজের সংস্কার 
এরকম উল্লেখ নেই; যদিও চুড়াকরণ ও উপনয়ন-সংস্কার ছ্বিজাতির সংস্কার 
বলেই উল্লেখ কর! হয়েছে৷ বিদ্যারস্ত প্রসঙ্গে এই অন্ুল্লেখ থেকে বোঝা যায় 
শৃত্রেরও এই সংস্কার হতে বাধা ছিল না। সঙ্গত কারণেই' ধরে নেওয়া যায় 
শৃদ্রের লেখাপড়া তখন অপ্রচলিত ছিল না। এখানে বলে রাখা দরকার যে 
বার শতকের বাংলার ম্থতিকার হুলায়ুধ তার 'ব্রাঙ্গণসর্ববন্বম্,-এ যে দশটি সংস্কার 
্রাঙ্মণের করণীয় বলেছেন তাতে “বিগ্যারস্ত”-সংস্কারের উল্লেখ নেই।১৮ বোবা 
যাচ্ছে তখনো বাংলায় ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রাক-উপনয়ন লেখাপড়া তেমন প্রচলিত 

ছিল না। বাংল! অক্ষর ও পুঁথির ইতিহাস থেকে বোবা! যায় বাংলা লেখাপড়ার 
প্রচলনও তেমন ছিল না। এবার দেখা যাক মধাযুগের বাংলা সাহিত্যে 
হাতেখড়ি ও পাঠশাল! শিক্ষার কি খবর পাওয়া যায়। 

চৈতম্যজীবনী ও লেখাপড়া 

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যের হাতেখড়ি ও লেখাপড়ার বিশদ বিবরণ 
দিয়েছেন । বুদ্দাননদান লিখেছেন-_ 

শুভদিনে শুভক্ষণে মিশ্র পুরন্দর | 

হাতেখড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর ॥ 

কিছু শেষে মিলিয়৷ সকল বন্ধুগণ। 

কর্ণবেধ করিলেন শ্রচুড়াকরণ | 

দ্ী ক সী 

কি মাধুরী করি প্রভু “ক, খ, গ, ঘ'*বোলে। 
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পঢ়িয়। শুনিঞা সর্ধ শিশুগণ সে । 
গঙ্গা দ্দানে মধ্যাহ্ছে চলেন বছ রঙ্গে ॥ 
১, গ্ী ব্ 

লিখন কালীর বিন্দু শোভে গৌর অঙ্গে '১৯ 

এই বিবরণে দেখি হাতেখড়ির পর কর্ণবেধ ও চুড়াকরণ হচ্ছে । সাধারণত 
তিন বছর বয়সে চুড়াকরণ তারপর কর্ণবেধ এবং পাচ বছর বয়সে বিষ্ারস্ক ব। 
হাতেখড়ি হয়ে থাকে । চুড়াকরণ, কর্ণবেধ ও বিগ্যারস্তের বিধিসম্মত নিয়ম তাই। 
রঘুনন্দন এবং অন্থান্ত শ্বৃতিকাররাও তাই বলেছেন । যদিও পীচ বছর বয়সে 
গৌণকালে চুড়াকরণ কর! যেতে পারে এরকমও বলা আছে ।** ছিজ মাধধের 
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে দেখি পাঁচ বছর বয়সে ধনপতির কর্ণবেধ ও চুড়াকরণ 

হয়েছিল।ৎ১ আরে! একটি লক্ষ করার বিষয় চৈতন্য লেখাপড়ার সঙ্গে অঙ্ক 

শিখেছিলেন কিনা তার কোন উল্লেখ নেই। পাঠশাল! কথাটারও বড় একট 

উল্লেখ পাই না । তবে লেখার কালীর ব্যবহার ছিল তা৷ দেখা যাচ্ছে। অবশ্য 
এটা লিপিকারের সময়ের ঘটনাও হতে পারে। এরপর গৌরাঙ্গের পৈতে 
আর গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে শাস্্ব পড়তে যাওয়া । মনে হয় হাতেখড়ির পর 

তিনি লিপিশিক্ষাই করেছিলেন । সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার জন্যও লিপির অভ্যাস 

দরকার হত। অন্তত বুন্দাবনদাসের চৈতগ্যভাগবতের বিবরণ থেকে পাঠশালা- 

শিক্ষার যে ধারা আমর! পরবর্তী যুগে দেখি, তার কোন পরিচয় পাই ন]। 
তবে হাতেখড়ি সংস্কারের চল দেখে ধারণ! হয় ব্রাঙ্গণদের মধ্যেও প্রাক-উপনয়ন 

লিপিশিক্ষা চালু ছিল। এ প্রসঙ্গে খেয়াল রাখ! দরকার যে মধ্যযুগের বাংলায় 

বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত পুথি লেখা হত। 

কষ্দাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামতে লিখেছেন, “কখে৷ দিনে মিশ্র পুত্রের 

হাতে খড়ি দ্িল। | অল্পদিনে দ্বাদশ কল! অক্ষর শিখিল ॥" বুন্দাবনদাস যে 

চৈতন্তের বিদ্যাশিক্ষা৷ বিস্তারিয়া বলেছেন তাও কৃষ্কদাস বললেন । তারপর 

বললেন, "গঙ্গাদাপ-পর্তিত স্থানে পড়ে ব্যাকরণ | শ্রবণমাঞ্জে কণ্ঠে কৈল 

ুতরবৃত্তিগণ ॥ | অল্প কালে হৈল পর্রী টাকাতে প্রবীণ । / চিরকালের পড়ুন! জিনে 

হইয়া নবীন ৪১ চরিতামতে কিন্তু পাঠশালার কোন উল্লেখ নেই । আর নতুন 

কোন বিশেষ খবরও তাতে পাই না। গোৌরাঙ্গের উপনয়ন সম্পর্কেও কোন কথা 

নেই। তবে 'শ্রবণমাত্রে কঠে কৈল হুত্রবৃত্তিগণ' পাঠ থেকে মনে হয় চৈতস্কের 

আমলেও শুনে শেখার চল ছিল। পুখির প্রচলন থাকলেও পুরনো! গুরুমুখী শুনে 



৭৮ | বাংলার দেশজ শিক্ষাধার! 

শেখার এঁভিহ সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার আঙিনা জুড়ে ছিল। পাঠশালায় সর্দার 

পড়ুয়ার সঙ্গে স্বর করে পাঠ মুখস্থ করার রেওয়াজও সম্ভবত এই এঁতিহোর 
প্রভাবে গড়ে উঠেছিল। 

আর একখানি বই চুড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গবিজয়ে নদীয়া সম্পর্কে জান! 
যায় যে__ 

জতেক ব্রাহ্মণ পরম শুদ্ধ মন 

পণ্ডিত সদাচার অতি 

যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন 

দাণ প্রাউগ্রহ নিতি ॥ 

নদীয়া মহাস্থান গঙ্গা সনিধান 
বসএ জত জত জাতি । 
ব্রা চে বা 

বৈদ্য আদুর্বেদ চিকীছা মহাঁভেদ 

বিশারদ উপাধ্যায়। 

কায়স্থ সদাচার স্যাখত বিচার ২৩ 

এখানে '্তাখতের+ উল্লেখ পাই অথচ পাঠশালার উল্লেখ নেই। তবে 
কায়স্থ্রাই যে শ্যাখত বিচার করত একথায় বুঝি লেখা, পড়া আর অস্ক শেখার 
শিক্ষাধারার সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পরবর্তীকালের অনেক নখিতে 

পাঠশালায় কায়স্থদের প্রাধান্যের প্রমাণ আছে ।২৪ যাইহোক, গৌরাঙ্গবিজয়ে 
গৌরাঙ্গের চুড়াকরণের ও কর্ণবেধের খবর পাই কিন্তু হাতেখড়ি বা বিদ্যারস্তের 
কথা পাই না। তবে উপনয়নের আগেই গৌরাঙ্গ 'পড়িবারে চলি যাএ হাতে 
করি পুথী। পঙ্গাদাস চক্রবর্তী স্থানে ছয় মাসের বিদ্া গৌর পড়ে ছয় দিনে |, 
কাব্য, স্বতি, বেদাস্ত সব শেষ করে বিচারে নদীয়ার সব পঞ্ডিতকে পরাজিত 

করে। তারপর “পীড়াএ বপ্িয়া মিশ্র গঙ্গাদাসে কএ | দিন করি বিশ্বান্তরে 

দেহ উপনএ । একটা জিনিস লক্ষ করা যায় যে মধ্যযুগের বাংলায় উপনয়নের 

সঙ্গে শিক্ষার খুব একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। উপনয়ন ততদিনে শুধুমাত্র 
সংস্কার হিসাবেই পালিত হচ্ছিল। দীক্ষাপ্তরু আচার্য আর শিক্ষাগ্রু উপাধ্যায় বা 
অধ্যাপকের ভূমিকা ছিল আলাদা । বেতনের বিনিময়ে যিনি পড়ান তিনি 

উপাধ্যায়। মনুস্থৃতি মতে আচার্য উপাধ্যায়ের চেয়ে দশ গুণ বেশি সম্মানিত ।** 

মনে রাখতে হবে গুরুদক্ষিণা আর বেতন এক জিনিস নয়। প্রাচীন স্থতিমুগে 
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শিক্ষা! দান করা হত। বেতন নিয়ে শিক্ষা দ্বেওয়া ভালো চোখে দেখ! হত ন]।. 

গোৌরাঙ্গবিজয়ে উপাধ্যায়ের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় শিক্ষকতা ত্রাক্ষণদের একটি 
জীবিকাবিশেষ হয়ে দাড়িয়েছিল। যাইহোক, গৌরাঙ্ষবিজয়ে চুড়াকরণের: 
সময় নানা আয়োজনের বর্ণনায় “পাটশাল মেল! মার্জন করিয়। সুন্দর এই কথা 

পাই। এখানে পাটশাল বলতে বসার আপন বা ঠাকুরঘর বোঝাচ্ছে। 
জয়ানন্দের চৈতন্যম্গলে শ্রাহট্র এবং নদীয়ার যে বর্ণন1] আছে তাতে কিন্তু, 

পাঠশালার উল্লেখ পাই । নদীয়া! খণ্ডে শ্রীহট্ের বর্ণনায় দেখি-__ 

শ্রহট্ট দেশের মধ্যে জয়পুর গ্রাম । 
সর্ব সুখময় স্থান ক্ষিতি অন্গপাম ॥ 

দীঘি সরোবর কৃপ তড়াগ সোপান। 
দেউল দেহার] মঠ নান। পুষ্পোগ্যান ॥ 
স্থতার শঞ্চম ঘর নগর চাতর । 

ইষ্টকারচিত ছার প্রাচীর ভিতর ॥ 

নাটশাল পাঠশাল চৌখণ্তী বাঙ্গালী 

ধ্বজ কল হংস পারাবত করে কেলি। 

'আর নদীস্বার বর্ণনায় পাই-- 
নাট পাঠশাল দীঘি সরোবর 

কৃপ তড়াগ সোপান ।২৬ 

এই সঙ্গে শচীর কুমারদের লেখাপড়। প্রসঙ্গে যে খবর পাওয়া যায় তা হচ্ছে-- 
কর্ণবেধ করাইল শচীর কুমারে 

ঙগী রঃ ঞ 

চূড়ামঙ্গলিয়া৷ করিল চূড়াকর্খ ॥ 
বিশ্বরূপ বিশ্বস্তর ছুই শচীপুন্র । 

শুভক্ষণে বিশ্ববূপে দিল যজ্ঞনত্র ॥ 

সুন্দর নুবুদ্ধি বিশ্বরূপ মহামতি । 
পড়িয়া শুনিয়৷ হইল! কে সরম্বতী ॥ৎ* 

বিশ্বরূপের লেখাপড়ার এই বিবরণে হাতেখড়ির উল্লেখ নেই | তবে পৈতের 
পর বিশ্বূপ 'পড়িয়। শুনিয়া! হইল! কণ্ঠে সরঞ্থতী” | কিন্তু বিশ্বস্তর বা টৈতন্তের 
লেখাপড়ার যে বিবরণ আছে তাতে দেখা যায় পৈতের আগেই সে শাস্ত্রপাঠ 
করেছে। 



৭* | বাংলার.দেশজ শিক্ষাধার! 

আর দিন প্রভাতে ভোজন করি রঙ্গে । 

পড়িতে ওঝার বাড়ী গেল! শিশু সঙ্গে ॥ 
ক খ আস্ক আম্থ সিদ্ধি অষ্ট ধাতু পড়ি। 
অষ্ট শব্দি পড়িয়। ছাড়িল রাম খড়ি ॥ 

সুবস্ত জ্ঞান কার পড়িল ষট্কারক ৷ 

সটীক কলাপ পড়ি সভার ব্যাপক ॥ 

নবদ্বীপে বিতপত্তি পণ্ডিত গঙ্গাদাস। 

তাহার মন্দিরে কৈল বিদ্যার প্রকাশ ॥ 
চন্দ্র সারম্বত নব কাব্য নাটকে । 

স্বৃতি তর্ক সাহিত্য পড়িল একে একে ॥*” 

তারপর গগর্ভামে যজ্ঞন্ত্র দিল বিশ্বস্তরে ৷ / আনন্দিত নবদ্বীপ প্রতি ঘরে ঘরে ॥” 

-গৌরাঙ্গের পৈতে প্রসঙ্গে কয়েকটি নতুন খবর জানা যায়। মাতামহ নীলাম্বর 
চক্রবর্তী মন্ত্রগুরু হিসেবে তার পৈতে দেন । 

গরু মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী । 
যজ্ঞ সুত্র দিয়া কর্ণে কহিল গায়ত্রী ॥২» 

আর পৈতের পর তার ছুই শিক্ষাণ্রু স্থদর্শন পাত্র আর গঙ্গাদাস চক্রবর্তী তাকে 
আশরধাদ করেন । 

সুদর্শন গঙ্গাদাস ছুই বিছ্যাগ্তরু। 
আশীর্বাদ দিতে আইল৷ রত্বমাল৷ ছিরু ॥ 

গুরু গুরুপত্বীরে হইল! নমস্কার | 

দিব্যযৃত্তি দেখি সভার মনে চমৎকার ॥** 

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে নদীয়া খণ্ডে চৈতন্সের হাতেখড়ির উল্লেখ না 
থাকলেও উত্তর খণ্ডে হাতেখড়ি সম্পর্কে বল হয়েছে__ “মৃদর্শন পণ্ডিত হাথে দিল 

খড়ি । ! চৈতন্তের গুতে মারিল পুথি বাড়ি ॥৩১ তারপর হল কর্ণবেধ আর 

শেষে "শুভক্ষণে চূড়া উপনয়ন করিল” । দেখা যাচ্ছে পৈতের আগেই চৈতন্তের 
শিক্ষা শুরু হয়। ন্থদর্শন পাত্র বা ওঝার কাছে ক খ আম্ক আম্ব শিক্ষা 

করেন। আর শ্ান্্রপাঠ করেন গঙ্গাদাস চক্রবর্তীর কাছে। এও দেখা 

যাচ্ছে পৈতের সঙ্গে লেখাপড়ার কোন সম্পর্ক নেই। মন্ত্রগুরু আর বিদ্যাণ্ডরু 

আলাদা । আবার প্রাথমিকশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার গুরু ভিন্ন লোক। নদীয়! 
খণ্ডে পাঠশালার উল্লেখ থাকলেও বিশ্বরূপ বা বিশ্বস্তর পাঠশালায় গিয়ে লেখাপড়া 



বাংলা পাঠশালার উত্তব ও ভ্রমবিকাশ | ৮১ 
করেছেন এরকম কোন কথা নাই। এমনকি টোল চতুষ্পাঠীরও কোন উল্লেখ 
দেখি না। তবে শিক্ষার যে বর্ণনা পাই তাকে টোলের শিক্ষার সঙ্গেই তুলনা 
করা যায়। 

লোচনদাস তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে হাতেখড়ির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 
পাঠশালার উল্লেখ দেখা যায় না। লোচনদাসও একাধিক পরিতের নাষ 
করেছেন-_ 

শুভদিন শুভক্ষণ তিথি স্থনক্ষত্র । | হাতেখড়ি দিল তার সময় বিচিত্র ॥ | 
দিনে দিনে পড়ে সেই জগতের গুরু । / দেখি শচী জগন্নাথ আপন পাশরু ॥ | 
এই মতে থেলা লীলায় কতদিন গেল। / শচী জগন্নাথ দোহে যুকতি করিল ॥ | 
বিশ্বস্তর চূড়াকর্ম করি মনে মনে । / ইঠ্টকুটু্ব যত আনিল যতনে ॥ | চচ্চিল সে 
শুভক্ষণ তিথি শুভ দিনে । / করিব ত চুড়াকণ্ দঢ়াইল মনে ॥ |...চূড়াকর্ম 
কর্ণবেদ করিল তখন ॥ | .*.নবম বরিষ পুত্র যোগ্য স্থসময় ৷ | উপবীত দিব বলি 
চিন্তিত হৃদয়। / -..আজ্ঞা কর দিব বিশ্বস্তরের পঈীতা ॥ / *.'সুদর্শন আদি যত 

পণ্ডিত প্রধান । | একত্র হইয়া সভে করে অনুমান ॥ | '*.একদিন শচীকরে 
ধরি গৌরহরি । | পড়িতে গৌরাঙ্গ দিল নিয়োজিত করি ॥ / .*.পড়িবারে গেলা 
বিষণ পণ্ডিতের ঘর ॥ / স্থদর্শন আদি করি গঙ্গাদাস পরত্ডিত। | পড়িল জগতগুরঃ 
তা সভা সহিত |* ৩২ 

দেখা যাচ্ছে হাতেখড়ির পর লেখাপড়া শুরু। তারপর চুড়াকরণ, কর্ণবেধ 
এবং উপনয়ন। উপনয়নের পর বিষুজ পণ্ডিত, স্দর্শন ও গক্ষাদাস প্িতের 
কাছে “পড়িবারে গেলা” ৷ কিন্তু কি পড়েছিলেন গৌরাঙ্গ তা কিছু বলা নেই। 
আবার বৃন্দাবনদীসের বিবরণের মতোই হাতেখড়ির পর চূড়াকরণ, কর্ণবেধের 
উল্লেখ পাচ্ছি। দেখা যাচ্ছে পড়াশুনার সঙ্গে সরাসরি সম্পফিত সংস্কার 
হচ্ছে হাতেখড়ি বা বিগ্যারস্ভ। চুড়াকরণ, কর্ণবেধ ও উপনয়ন ধর্মীয় সংস্কার 
হিসাবে পালিত হলেও এর! এদের প্রাথমিক তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছে। 
পরবর্তীকালে উপনয়নের সঙ্গেই চূড়াকরণ আর কর্ণবেধ করা হত। গুরু- 
সমীপে উপনীত হওয়ার উপনয়ন, শেষে শুধুমাত্র পৈতে সংস্কার হয়ে দাড়িয়েছিল। 
উপনয়নের সঙ্গে বেদপাঠের যে সম্পর্ক তা আর রইল ন1। প্রদঙ্গত বলা 
ঘায় বাংলায় বেদপাঠের চর্চা কোনদিনই বিশেষ প্রাধান্ত পায়নি । অন্তত 

মধ্যযুগে যে বেদচর্চার বিশেষ প্রচলন ছিল ন1 তার যথেষ্ প্রমাণ পাওয়! যায়। 
বিভিন্ন চৈতন্তঞীবনীতে চৈতন্তের লেখাপড়ার যে বিবরণ পাই তা থেকে 

দেশজ * 



৮২ | বাংলার দেশজ শিক্ষাধার। 

কিন্ত পাঠশাল! শিক্ষার কোন ধারণা করা যায় না। হাতেখড়ির পর লিপি- 

শিক্ষা কর! ছাড়! শিক্ষার আর যে বিবরণ পাই তা থেকে বরঞ্চ সংস্কৃত উচ্চ- 

শিক্ষার বিষয় সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যায়। সে আমলের শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক 

রূপ সম্পর্কেও খুব একটা কিছু জান! যায় ন। জয়ানন্দ ছাড়া আর কেউ 

পাঠশালার উল্লেখ করেননি । জয়ানন্দও যেভাবে পাঠশালার উল্লেখ 

করেছেন তাতে যেন কেমন খটক। লাগে । তিনি সত্যিই পাঠশালা” কথাট! 

ব্যবহার করেছেন ন! “পাটশালা” কথাটা! ব্যবহার করতে চেয়েছেন এ নিয়ে 
কেমন সন্দেহ জাগে । “পাটশালা” লিপি-প্রমাদে পাঠশালা” হয়েছে এমন 

সন্দেহও উকি দেয়। 'নাটশাল পাটশাল চৌখত্ী বাঙ্গালী / ধবজ কলহংস 
পারাবত করে কেলি।” বা নাট-পাঠশাল! দীঘি সরোবর কৃপ ভড়াগ 

সোপান ।১ এই বর্ণনায় পাঠশালা যেন খাপ খায় না। নাটশালের সঙ্গে 
পাটশাল খাপ খায়। পাটশাল বা ঠাকুরঘরের সঙ্গেই নাটশাল বা নাটমন্দির 

থাকে । নাটশাল যদি নাট্যশাল৷ অর্থে ধর! হয় তবে তার সঙ্গে পাঠশালার 

অবস্থিতি কেমন যেন বেমানান লাগে। তাছাড়া এই বর্ণনায় যে একটা! শুদ্ধ ভাব 

আছে ত৷ মন্দিরের পরিবেশের পক্ষেই মানানসই । অবশ্ঠ নাটমন্দিরের সঙ্গে 
পাঠশালা অবস্থিত ছিল এমন অর্থও কর! যায় । অন্য কোন চৈতন্যজীবনীতে 
পাঃশালার উল্লেখ না থাকাশ্ন এই অর্থ করতে একটু অস্থবিধা হয় যেশ। 

মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস-লেখক কালীপ্রপন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্ঠ “পাঠশালা” 

পাঠই মেনে নিয়েছেন ।*৩ আমরাও তাই আপাতত ধরে নিচ্ছি জয়াননে'র 

চৈতন্তমঙ্লে লিপিকার “পাঠশালা” কথাটিই লিখেছেন ৷ চৈতন্যমঙ্গলের বিভিন্ন 

পুঁথি মিলিয়ে বিচার না করে এবিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে আস! যাবে না। 

কৃষ্ণমঙ্গল ও লেখাপড়া 

এই প্রসঙ্গে কের বাল্যশিক্ষ। বিষয়ে কিছু আলোচনা করে নেওয়া যেতে 

পারে। শ্রকৃষ্ণের বিছ্যাশিক্ষার প্রাচীন বর্ণনা খুব একটা ভালো পাওয়। যায় 
না। অন্তত কৃষ্ণ যে হাতেখড়ি নিয়ে “ক খ* শিখেছিলেন এমন খবর আমার জান। 

নেই। হরিবংশে সান্দীপনি মুনির কাছে কৃষ্ণের অস্তরবিদ্ধা শিক্ষার কথ! আছে ০৪ 
বাংল। পাঠশালার পুরনো পাঠ্যবই “শিশুবোধকে” সান্দীপনি মুনির পাঠশালার 
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ছবি দেখা যায় ।৬ৎ তাই বলে সান্দীপনি মুনিচক পাঠশালার গুরুমশায় ঠাওয়ালে 
ভুল হবে। দেখা যাক মধাযুগের কৃষ্ণমঙ্গলে কি খবর পাওয়া যায়। 

পরশুরামের “কুষ্ণমঙ্গলে' কৃষ*বলরামের বিছ্যাশিক্ষার কথা! আছে। এখানে 

দেখি যহুবংশের পুরোহিত গর্গ কৃষ্-বলরামের “দিজ শোমস্কার কৈল।” অর্থাৎ 
উপনয়ন দিয়ে গায়ত্রী মন্ত্র দিলেন । এখানেও একটু গণ্ডগোল । কৃষ্-বলরাম তো 

ব্রাহ্মণ ছিলেন ন1 তাহলে গায়ত্রী মন্ত্র দিয়ে তাদের দ্বিজ সংস্কার হল কি 
ভাবে? তবে দেবতাদের বেলায় সবই সম্ভব । যাই হোক, দ্বিজ সংস্কারের 

পর "থাকিয়! গুন্ধর ঘরে রামরিসিকেদ | পড়িল! চৌসষ্টি বিদ্যা অশেষ বিশেষ” ।১ 
তারপর যমের বাড়ি থেকে গুরুর মরা ছেলেকে জীইয়ে এনে দিলেন গুরু- 

দক্ষিণা হিসাবে ।৩৬ এখানে কিন্তু হাতেখড়ি বা পাঠশালা কিছুরই উল্লেখ 

নেই। মালাধর বন্থও তার 'আরুষ্খবিজয়ে' একই কথা বলেছেন ।** তবে 

চূড়াকর্ষের কথাও উল্লেখ করেছেন । 

অন্ত একটি বই কবিশেখরের “গোপালবিজয়ে' বুন্দাবন বর্ণনায় দেখি, 'প্রতি 

পাঠশালে দেখি গোআলা সমাঝে”। আর “গোশাল! পাঠশালা ভিতরে 
জলহরি” ।৩৮ অর্থাৎ গোশাল! পাঠশালার কাছে ছোট পুকুর থাকে ।*৯ 
“গোপালবিজয়ে” পাঠশালার এরকম উল্লেখ দেখে মনে হয় তখন পাঠশাল। 

একট! প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। পুথির কাল দেখে অনুমান করি সতের 
শতকে পাঠশালা শিক্ষা বেশ বিকাশলাভ করেছিল। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ 

পণ্ডিতদের বিছ্যা-ব্যবসা সম্পর্কে বলা হচ্ছে, “কলিতে বিদ্যাএ দুধ বাঢ়এ 

অহঙ্কার | পুথিতে অভ্যাস করে ধন অজিবার / অশেষ প্রবন্ধ করে লোক ভঙ্ডি- 
বারে | নান। পরকারে পৌসে নিজ পরিবারে ।,৪* এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় 

সংস্কৃত শিক্ষা জীবিকা হিসাবেই চালু ছিল সে সময়। সেটা ছিল 
উপাধ্যায়ের যুগ । 

মাধবাচার্ধের '্রীকৃষ্ণমঙ্লে' ও দেখি গর্গ মুনি উপনয়ন দেন, তারপর কৃষঃ 

শাস্ত্র শিক্ষা করে "শান্তিপন” গুরুর ঘরে অবস্তী নগরে । যাধবাচার্য লিখেছেন, 

'সেবছ' সাধন বেদ ধশ্ধ রাজনীতি । / ন্যায় দর্শন ছয় মীমাংসা প্রভৃতি ॥ | একে 
বারে সর্ব শান্কে করিলেন দৃষ্টি। | চৌষটি দিবসে বিস্তা৷ পড়িল চৌযটি ৪৪১ 
শিক্ষা শেষে মরা ছেলে বাচিয়ে গুরুদক্ষিণ! দেয় 'রামহরি* । '্রীরুষ্চমঙ্গলে, 

হাতেখড়ি ব! প্রাক-উপনয়ন শিক্ষার কথা নেই। আরো দেখা যায় মন্ত্রগুরু 
আর শিক্ষাগ্ুরু আলাদা লোক । তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী হিসাবে গুরুগৃহে শাহ" 



৮৪ | বাংলার দেশজ শিক্ষাধার। 

পাঠ করেছিলেন যার মধ্যে বেদপাঠও আছে; আবার ধর্ম, রাজনীতি, 
ম্যায় এসবও আছে। চৌষটি বিদ্যা বলতে নাচ, গান, বাজন|, ছবি আকা, 
কাব্য-সাহিত্য, কারুশিল্প, ছলাকলা', তন্ত্র ইত্যাদি বোঝায় ।৪২ 

শ্বাংল! রামায়ণ ও সহাভারত 

কৃত্তিবাসের 'রামায়ণে দেখছি রামচন্দ্র এইসব বিগ্তাই শিখেছিলেন হাতে- 
খড়ির পর । 

পঞ্চবর্ষ গত হয় হাতে দিল খড়ি । 

পড়িতে পাঠান রাজা বশিষ্ঠের বাড়ী ॥ 
ক খ গ আঠার ফল। বানান প্রভৃতি | 

অষ্ট শব্ধ পাঠ করিলেন রঘুপতি ॥ 

ব্যাকরণ কাব্যশাস্ত্র পড়িলেন স্থতি । 

অবশেষে পড়িলেন রাম চতুঃশ্রতি ॥ 
কোন শাস্ত্র নাহি তার হয় অগোচর । 

চৌদ্দ দিনে চতুঃষষ্তি বিদ্যাতে তৎপর ॥৪৬ 
কবি সঞ্জয়ের "মহাভারতে”ও দেখ। যাচ্ছে জনমেজয়্ের শাস্ত্রশিক্ষা হয়েছিল 

হাতেখড়ির পর । এবং হাতেখড়ি হয়েছিল পাচ বছর বয়সে । 

পঞ্চম বরিষে শিশু হইল সুধীর ॥ 
সশুভক্ষণ করি রাজ! খড়ি দিল হাতে । 

পঠিবারে গেল শিশু পর্তিতসভাতে ॥ 
নানাশাস্ত্র পঠিয়া। হইল বিচক্ষণ । 

অস্ত্রগুরুকৃপ। হতে শিখে অস্ত্রগণ ॥৪5 

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে কৃষ্ণ, রামচন্দ্র জনমেজয় আর চৈতন্ার বিষ্তাশিক্ষার 
ঘে বিবরণ পাই তাতে সে যুগের শিক্ষা সম্পর্কে কিছু ধারণা নিশ্চই করা যায়। 
পরস্তরামের 'রুষ্ণমঙ্গল” আর মাধবাচার্দের 'শ্কফমঙ্গলে' কৃষ্ণের বিষ্যাশিক্ষার যে 

বিবরণ পাই তাতে দেখি কৃষ্ণের শিক্ষা শুক হয়েছিল উপনয়ননের পর । হাতে- 
খড়ি বা পাঠশালার কোন খবর নেই। আবার 'গোপালবিজয়ে' পাঠশালার 
উল্লেখ দেখি কিন্ত কৃষ্ণের বিস্তাশিক্ষার বিষয়ে বিশেষ কিছু জান] যায় না। 

আর কৃতিবাসের 'রামারণে রামচন্দ্রের বিষ্ভাশিক্ষার যে বিবরণ আছে তাতে 



বাংলা পাঠশালার উত্তব ও ক্রমবিকাশ | ৮৫ 

উপনয়নের কোন খবর নেই। রামচন্দ্র কৃষের মতো সব বিদ্যাই শিখেছিলেন, 
তবে হাতেখড়ির পর। জনমেজয়ের লেখাপড়ার খবরও একই রকম । হাতে- 
খড়ির পরই তিনি পর্ডিত সভাতে নানা শাস্ত্র পড়ে বিচক্ষণ হয়েছিলেন । 

চৈতন্তের বিদ্যাশিক্ষার বিবরণে ছুরকমই দেখি । কৃদ্দাবনদাসের চৈতন্ত- 

ভাগবতে দেখি তার হাতেখড়ি এবং উপনয়ন ছুইই হয়েছিল। হাতেখড়ির পর 
চৈতন্তের অক্ষর পরিচয় হয় আর উপনয়নের পরই তিনি গঙ্গাদাগ চক্রবর্তীর কাছে 
শাস্ত্র পড়েন। রুষ্ণদাস কবিরাজ উপনয়নের উল্লেখ না করলেও বুন্বাবনদাসের 

কথাই মেনে নিয়েছেন। আবার চূড়ামণিদাসের বিবরণে হাতেখড়ির উল্লেখ 
নেই কিন্তু লেখাপড়া ও শাস্ত্র শেখার পর উপনয়ন হয়েছিল এ খবর পাই। 
জয়ানদ্দের “চৈতত্যমঙ্গল' আর “গোপালবিজয়" ছাড়া কোথাও পাঠশালার উল্লেখ 

পাই না। আর চুড়ামণিদাসে “ম্তাখতের” উল্লেখ পাই। রৃষ্ণ, রামচন্তর 
জনমেজয়, চৈতম্য এ'রা কেউ অঙ্ক শিখেছিলেন কিনা বা পাঠশালায় পড়েছিলেন 

কিন] সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না । লেখাপডার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কের 
বিচারে হাতেখড়ির প্রাধান্য লক্ষ করার মত। অন্যদিকে উপনয়ন সংস্কার 

নিয়মমাফিক শুধুমাত্র দ্বিজ সংস্কারে পরিগত হচ্ছিল তাও বোঝ] যায়। আর 
ব্রাহ্মণদের লেখাপড়। সংস্কৃত শিক্ষার গণ্তিতে আটকে ছিল বলেই মনে হয়। 

মাতৃভাষা এবং পাথিব বিষয়ের সঙ্গে মে শিক্ষার কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যার 

ন]। একমাত্র 'ক-খ” ও “আহ্ব-আস্ক' এই কথা কয়েকটির মধ্যে বাংলা লেখাও 

শেখা হত এমন আচ করা যায় হয়ত। আবার সং্বত শিক্ষার শুরূতেও এই 
অক্ষরাভ্যাস দরকার হত এমনও বল! যায়। আস্ক, আম্ক কথার অর্থ যুক্ত 

বর্ণমালা । ককারাদি বর্ণের সঙ্গে আনুনাসিক বর্ণের যোগকে আস্ক বল! হয়। 

আর শ, ষ, স, হ যোগকে আস্ক বলে। 

যাইহোক, বাংলা পাঠশালা শিক্ষাধারা সম্পর্কে আমরা এখনও খুব একটা 

ওয়াকিবহাল হতে পারছি না। লেখাপড়ার যেসব খবর পাওয়। গেল তা থেকে 

সেকালের সংস্কৃত শিক্ষার বিষয় সম্পর্কে বরঞ্চ কিছু ধারণ! করা যায়। 



৮৬ / বাংলার দেশজ শিক্ষাধার। 

মনপামঙগল, শীতলামঙগল। চগ্ডামঙ্গলকাব্য ও লেখাপড়া 

এবার আর আর মঙ্গলকাব্যগুলি যেমন “মনসামঙ্গল', “চণ্তীমঙ্গল", 'শীতলামঙ্গল' 
*€ ধির্মমঙ্গলে” এবিষয়ে কি খবর আছে তা জান দরকার । এ পর্সস্ত যাদের 

'লেখাপড়ার বিষয় জেনেছি তারা প্রায় সকলেই অবতার বা উচ্চবর্ণের লোক । 

কৃষ্ণ গোয়ালা হলেও গায়ত্রীমন্ত্ররে অধিকারী এবং দেবতা, কাজেই ব্রাহ্মণ- 

ক্ষত্রিয়ের বাইরে বৈশ্য ও শূত্রের শিক্ষা বিষয়ে কোন ধারণা হয় না। আর আর 
মঙ্গলকাব্যগুলিতে আমরা মধ্যমুগে বৈশ্য ও শূত্রের শিক্ষার অবস্থা কি ছিল তার 
কোন খবর পাই কিনা দেখব । 

মঙ্গলকাব্যে বিশেষ করে মনসামঙ্গলে পাঠশালার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু 

ছাপ! বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের আদর্শ পুথির লিপিকাল বড় একটা পুরনে। নয়। 

সতের শতকের আগে লিপি কর! মঙ্গলকাব্যের পুথি পাওয়া গেছে বলে জানি 

না। যাইহোক, “মনসামঙ্গলে' চান্দের ছয় পুত্র বধের বিবরণে পাঠশালার উল্লেখ 
দেখা যায় এইরকম-_ 

ছোট জন নহে চান্দ রাজ ভোগে ভোলা । 

লক্ষ লক্ষ লোক যার আছে পাঠশালা ॥ 

নান] দেশে পাঠসব, নানা দেশে ঘর। 

সোমাই প্ডিত পাঠ পড়ায় নিরস্তর ॥ 

কেহ কাব্য শাস্ত্র পড়ে, কেহ ব্যাকরণ । 

সব হইতে যোগ্য চান্দর পুর ছয়জন ॥ 

একদিনে ছয় ভাই পড়ে পাঠশাল! ৷ 

পড়িতে পড়িতে হইল দুপ্রহর বেলা ॥৪« 

পনের শতকের কবি বিজয়গুপ্ডের 'পল্সাপুরাণে' পাই-_- 
পঞ্চ বৎসরের যদি লখিম্দর হইল। 

হাতেখড়ি কর্ণভেদ এক কালেতে কইল ॥৪৬ 

বিপ্রদাস পিপিলাই তার “মনসাবিজয়' কাব্যে আমাদের অনেক খবর দিয়েছেন । 

বিপ্রদাস পনের শতকের কবি হলেও আদর্শ পুথির লিপিকাল আঠার শতকের 

আগের নয়। ফলে কিছু যোগ-বিয়োগ আর ঘসা-মাজ। যে হয়েছে তাতে সন্দেহ 

নেই। “মনসাবিজয়ে'র সম্পাদক স্থকুমার সেনও একথা! মানেন |8* যাইহোক, 
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“মনসাবিজয়ে হিন্দু ও মুললমান উভয়ের শিক্ষার উল্লেখ দেখা যায়। 
“মনসাবিজয়ে' দেখি-- 

জতেক ছৈয়দ মোলা৷ জপয়ে ত বিসমিল্লা 

সদা মুখে কলিম! কেতাব। 

হিন্দুত কলিম দিল মুছলমাণি শিখাইল 
তথা বৈসে জভ মুছলমান 

শিখাএ নামাজ অঙ্জু সদাই মক্তবে কুল্গু 
নিরস্তর খলিপা জোগান 1৪৮ 

তখন যে মক্তব শিক্ষার প্রচলন হয়েছিল তা বেশ বোঝা যায়। মুসলমান 

শিশুর লেখাপড়ার বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে 
খুব বেশি নেই। সেই হিসেবে “মনসাবিজয়ের এই ছত্রগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । 

আমরা পরে এবিষয়ে আলোচনা করব । 

“মনসাবিজয়ে” লখিন্দরের বাল্যশিক্ষা সম্পর্কে কবি লিখেছেন-_- 

লখাইর অন্থমতি পায়া। রাজরানি 
সোমাই পণ্ডিত দ্বিজে ডাক দিয়া আনি । 

সনকা বলেন ছিজ ন1 করিহ হেল! 
যত্বে পড়াইহ মোর লখিম্দর বাল! । 

শুনিয়৷ হরিষ দ্বিজ রানির বচনে 

লখাইর হাতেখড়ি দিল শুভক্ষণে। 

কখগঘঙপড়েহ্রিষ অন্তরে 

চৌত্িশ অক্ষর পড়ে বালা লখিন্দরে | 
অষ্টদ্শ ফল! পড়ে হরষিত-মন 

চৌত্রিশ অক্ষরে ফল! করিল পঠন | 

অষ্ট ধাতু অষ্ট শব পড়িল সত্বরে 
সোমাই পণ্ডিত ছিজ শুভদিন করে । 

শান্ত্রশাল লইলেক বাল! লখিন্দর 
প্রথমে পড়ায় সুত্র সুখে ঘিজবর | 
তারপর ব্যাকরণ পড়ে রাজনতে 

ভটি রঘু সাহিত্য পড়িল হরধিতে । 
অলঙ্কার কুমার পড়িল অভিধান 
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জ্যোতিষ নাটক কাব্য পড়িল বিধান । 
অষ্টদশ পুরাণ পড়িয়া অনিবার 
হইল পণ্ডিত বড়ো রাজার কুমার । 
সকল সন্ধান শিখে ইঙ্গিতে সকল 

লক্ষমাত্র উপাধ্যায় পড়াএ অন্ুবল। 

পড়িল চৌবট্র বিদ্া সব একে একে 
জানিল সকল বিদ্যা কহিল কৌতুকে ।8৯ 

বিপ্রদাসের এই বর্ণনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । বেনের ছেলে লখিন্দরের হাতেখড়ি 
হয়েছিল। সে অক্ষর, ফলা, ধাতু পড়ে সংস্কৃত কাব্য, নাটক, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, 

পুরাণ প্রভৃতি চৌধট্রি বিদ্যা শিখেছিল উপাধ্যায়ের কাছে। দেখা যাচ্ছে বেনের 
ছেলের সংস্কৃত শিক্ষায় বাধ! ছিল না। তবে বেদ, বেদাস্ত বা ম্মতির উল্লেখ না 

থাকায় বোঝ! যায় এঁপব শাস্ত্র পড়ার অধিকার বেনের ছেলের ছিল না। 

এখানে হাতেখড়ির উল্লেখ আছে অথচ কোথাও লেখা শেখার বা অঙ্ক 

শেখার উল্লেখ নেই। আসলে লখিন্দরের শিক্ষা সংস্কৃত শিক্ষার ধারার হওয়ায় 
“লেখাপড়ার” চাইতে “পড়াস্তনার” উপরই জোর বেশি । এই বর্ণনায় অন্রাঙ্ষণের 
সংস্কত শিক্ষার বিবয়স্থচীর একটি স্থন্দর তালিকা পাওয়া যায়। সে 

যাইহোক, পাঠশাল! শিক্ষার বিষয়ে আমরা খুব একট। বেশি অবহিত হতে 
পারলাম না যদিও “হাতেখড়ি” ও “ক খগ ঘ' পড়ার কথ পেলাম । চৌত্রিশ 

অক্ষর, অষ্টাদশ ফলা, অইধাতু, অই্শশব এইপব বিষয়ের কথা শুনলাম । অক্ষত, 
ফলা, বানান যে পাঠশাল! শিক্ষার বিষয় তাও আমর! জানি । 

উত্তরবঙ্গের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের “মনসামঙ্গলে' লখিন্দরের লেখাপড়া 

সম্পর্কে এইরকম লেখা আছে -_ 

বাণিয়ার নন্দন বাড়ে বানিয়ার ঘরে। 

পঞ্চ বৎসরে বালা কর্ণবেধ করে ॥ 

প়িবারে দিল বাল! গুরু বিমানে ।৫* 

জগজ্জীবন সতের শতকের কবি। তবে তার “মনসামঙ্গলে'র আদর্শ পুথি 
আধুনিক । যাইহোক, তখন যে বাংলার সব অঞ্চলেই লেখাপড়ার বিশেষ 
প্রচলন ছিল ত| বেশ বোঝ! যায়। “প়িবারে দিল বালা গুরু বিস্বমানে' এই 
কথায় পাঠশালাই বোঝাচ্ছে মনে হয়। পাঠশালার শিক্ষকদের গুরুমশায়” বল। 
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হত। অবশ্য হাতেখড়ি বা পাঠশালার কোন উল্লেখ দেখা যায় না তায় 
রচনায় । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত নারায়ণ- 

দেবের 'পল্মাপুরাণ” বা বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 

'মনসামঙগলে' লখিন্দরের লেখাপড়া সম্পর্কে বিশেষ কোন খ'র পাওয়া যায় না। 

আঠার শতকের কবি বিষু্পালের “মনসামঙ্গলে' কিন্তু পাঠশালার উল্লেখ 

আছে। বিষ্ুপাল লিখছেন-- 

রাজার পুত্র মুনির পু পড়িবারে গেল ॥ 

রাজপুত্র মুনিপুত্র পড়ে পাটশালে। 

দৈবের নিবন্ধে ছন্ব লাগিল ছাওলে। 

জন্মেজয়ের হাথের খড়ি টলিয়। পড়িল ॥ 

মুনির পুত্রকে খড়ি তুলিতে বলিল।*৯ 

বিষুপালের 'মনসামঙ্গলে 'পাটশাল' বা প্পাঠশালা'র উল্লেখ আর লেখার 

খড়ির কথা ছাড়া বিশেষ কোন খবর পাওয়া যায় না। এমনকি হাসান 

হোসেন কাহিনীতে মখতব বা মুসলমানের শিক্ষার কোন উল্লেখ নেই। 

তবে 'রাজপুজ মুনিপুত্র পড়ে পাটশালে এই কথা থেকে বোঝা যায় তখন “ 

পাঠশাল! শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত । আর “হাথের খড়ি টলিয়৷ পড়িল” 

এই উক্তি থেকে বোঝা যায় পাঠশালায় লেখা শেখা হত। 

দেখা যাচ্ছে 'মনসামঙ্গলে' পাঠশাল। আর মখতবের উল্লেখ আছে। পাঁচ 

বৎসরে হাতেখড়ির কথাও আছে। লেখা শেখার ইঙ্গিতও আছে। আর 

আছে অক্রাঙ্গণদের সংস্কৃত শিক্ষা বিষয়স্থসী। কিন্তু পাঠশালা শিক্ষার কোন], 

বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া! পু'খিগুলিও খুব প্রাচীন নয়। 

এবারে দেখা যাক শীতলামঙ্গলঁ আমাদের কোন নতুন কথ শোনায় 

কিনা । কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর 'শ্রীশীতলামঙ্গলে' আছে-_ 

কলাই ব্যাপারী হোয়ে আপনি চলগো। ধেয়ে 

যথ৷ পাঠ পড়ে শিশুগণে। 
বি কী কঃ 

যেখানে বালক সঙ্গে শিশুগণ মহারঙ্গে 

পাঠ পড়ে গুরু সন্গিধানে ।4* 

গ্রাম্য পাঠশালার একট! ছবি যেন ভেসে ওঠে আমাদের চোখে। ধদিও. 
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কি পড়ানো হচ্ছে বা কিভাবে পড়াশ্তনা হচ্ছে তার কথ! খুব একট] জানতে 

পারি না। তবে পাঠশালা যে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছিল তা৷ অনুমান 

কর। যায়; যদিও পাঠশাল! কথার উল্লেখ নেই । কবি কৃষ্খদাসের 'কালিকা- 
মঙ্গল' ও “কমলামঙ্গলে' হাতেখড়ির কথ! পাই কিন্তু পাঠশালার উল্লেখ বা কোন 

বিবরণ পাই না। 
এরপর আমরা “চণ্রীমঙ্গলে'র কথা শুনব | দ্বিজ মাধবের “মঙ্গলচণ্তীর গীতে' 

শ্রীমস্তের বালালীলার কথায় দেখা যাচ্ছে___ 
শুভক্ষণে ঘড়ি ধরি পহে শ্রায়পাত ॥ 

জনার্দন পণ্ডিতের কাছে শ্রীমন্তের বি্যারস্তের বর্ণনায় আছে-_ 
পুন্য তিথি গুরুবারে কঠিনী লইয়। করে 

পুজা! করিয়া সরস্বতী ॥ 

“ক'-বর্গ যে পঞ্চাক্ষর লেখি দিল ক্ষিতি-তল 

প্রতি অক্ষর জানায়ে জনার্দন | 

চ-বর্গ ট-বর্গ যথ পড়িলেক শ্রীয়মস্ত 
অন্তস্থয়ে প্রবেশিল মন ॥ 

ক্যক্রকআদি ক গ্ম অবধি 

রেফযুক্ত পড়ে যথ ফলা। 

ক্রু রু আস্ক আস্ক অং পড়ে সিদ্ধি শেষে 

বানানে পারগ হইল বাল! ॥ 

পৃজা করি সরম্বতী আরম্ভ করিল পুথি 

জানিবারে সন্ধির প্রকার ৷ 

স্বত্র সন্ধি করিয়া সম পস্থেতে গিয়া 

শব সন্ধি জানিল অপার ॥ 

চণ্ডিকার ব্রত হেতু পড়িল সকল ধাতু 

দীপিকায়ে জানিল কারণ 

ষত্ব ণত্ব জ্ঞান হয়ে সংস্কৃতে কথা! কহে 
পারগ হুইল ব্যাকরণ ।** 

ছিজ মাধবের “চণ্ীমঙ্গলে' দেখা যাচ্ছে খ্রমন্ত আগে লেখা শেখে তারপর পড়! 

করে। পাঠশালায় এভাবেই লেখাপড়া! হত। তবে শ্রীমস্তর লেখাপড়ার 
যে ধিবরণ দ্বিজ মাঁধব দিয়েছেন তাতে সংস্কৃত শিক্ষার প্রাথমিক ধাপের বর্ণনাই 
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পাই। পাঠশালার কথা বড় একটা নেই তাতে। সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার জন্ত 

যে “ক খগঘ' ও “আহ্ক-আন্ক' শিখতে হত তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। 

ছ্বিজ মাধব গুজরাটে নান] জাতির বসতি স্থাপনের কথায় লিখছেন-- 

বৈসয়ে মুসলমান পহে কিতাপ কোরান 
নমায়াজ পহ্ে পাঁচবার । 

মোলেমানী মাল! করে খোদার নামে জিগির কাছে 

সৈদ কাজী বোসিল অপার ৪ 

কিন্তু কোথাও মখতবের উল্লেখ করেননি । আসলে মখতব বা পাঠশালা- 
শিক্ষার কথা দ্বিজ মাধবে খুব একটা পাওয়া যাচ্ছে না । এবারে দেখা যাক 

কবিকম্কণের চগ্ডীকাব্য আমর] কি খবর পাই । দ্বিজ মাধব ১৫৭৯-৮* গ্রীন্টাবে 

এমঙ্গলচণ্তীর গীত" রচনা! করেন । এর কিছু পরে ১৫৯৪ খ্রীস্টাব্ধ নাগাদ কবি- 

কস্কণ মুকুন্দরামের “চণ্ীমঙ্গল' রচিত হয় বলেই জানা যায়। 
কবিকস্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর “চণ্ডীকাব্য, আমরা সেই যুগের সমাজ 

ও শিক্ষার একটি ভালো! ছবি পাই। মূকুন্দরাম তার “চণ্তীমঙ্গলে'র ধনপতি 
উপাখ্যানে শ্রমস্তের বিগ্াশিক্ষার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন । শুভক্ষণে হাতে- 

খড়ি হলে শ্রীমস্ত জনার্দন ওঝার কাছে পড়া শুরু করেন । 

পড়য়ে সাধুর বাল! প্রথমে আঠার ফলা 

কখ আক্ষ আস্ব বানান । 

গুরুবাক্যে দিয়া কর্ণ চিনিল অনেক বর্ণ 

পড়িল শুনিল সুলক্ষণ ॥ 
১ রী গা 

নিবিষ্ট করিয়া মোন লিখে পড়ে অনুষক্ষণ 

বিদ্যা বিনে নহে অন্তমন] ॥ | 

“রক্ষিত পঞ্জিকা! টিকা”, ন্যায়, কোষ, ভট্রীকাব্য জৈমুনি, নৈষধ, মেধদুত, কৃণার- 

সম্ভব, রত্বাবলী, ভারবি, মাঘ, পিঙ্গল, হিতউপদেশ, বৈষ্যক, জ্যোতিষ, £ছন্দ, 

ব্যাকরণ সব 'একে একে পড়ে শ্রীর়পতি ।*« 

ঘিজ মাধব আর মুকুন্দরাম শ্রীমন্তের বিদ্যাশিক্ষার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা 
থেফে পাঠশাল! শিক্ষার চাইতে টোলের শিক্ষা সম্পর্কেই বেশি জান! থায়। 
আসলে সংস্কৃত টোলের একটি ভালে বিবরণ পাওয়া যায় এতে । যদিও 

টোল ক চতুণ্পাঠীর কোন উল্লেখ দেখা যায় না এই ছুই চত্তীকাব্যে। সংস্কৃত 
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উত্তররামচরিতে লবকুশের শিক্ষার বর্ণনা বা রঘুবংশে রঘুর শিক্ষার যে বর্ণনা 

আছে তার সঙ্গে মধ্যযুগের বাংল সাহিত্যের কৃষ্ণ, রামচন্দ্র, জনমেজয়, 
চৈতন্য এমনকি শ্রীমন্তের বিদ্যশিক্ষার অনেক মিল দেখা যায়।*৬ এখানে 

উল্লেখ করা যায় যে মধ্যযুগে রামায়ণ ও মহাভারতের বাংলা করা হলেও 
কালিদাস বা অন্যান্ত সংস্কত কবির কাব্য বা নাটকের বাংলা অন্গবাদ করা 

হয়েছিল এরকম কোন নজির পাওয়। যায় না। মধ্যযুগের বাংল সাহিত্য 

গড়ে উঠেছিল সাধারণ মানুষের জন্য । তখনকার বাংল! কাব্যগুলি মূলত 

হাটে-বাজারে জনগণের মধ্যে গাওয়া হত। কালিদাস প্রভৃতির কাব্য ও 

নাটকের স্থর ও মেজাজ সে দিক দিয়ে বাংলার সাধারণ মান্ধষের মনে কোন 

টান ধরাতে পারেনি বলেই মনে হয়। তাছাড়া বাংলার লোকসমাজে 

প্রেম-বিরহের লোকগীতের কোন অভাব ছিল না। বাংলার লোক-মানসে 

রসের যোগান দিতে রচিত হয়েছিল অসংখ্য লোকগীতি আর গাথা । পূর্ব 

বাংলার পল্লীগীতি, সারি গান, জারি গান, নোৌলা, পর্ব ও বারমান্তা প্রভৃতি যার 

উদাহরণ । উচুবর্ণের লোকেরা বিশেষ করে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কিন্তু এসবের 
কদর করত নাঁ। এমনকি রামায়ণ ও মহাভারতের বাংল! অনুবাদ সম্পর্কেও 

ছিল এদের বিদ্বেষ। তাই কৃত্তিবাস-কাশীরাম দাস সম্পর্কে এই ছড়া চালু 

হয়েছিল_ 

'কৃত্তিবেশে কাশীদেসে আর বামুন-ঘে'সে। এই তিন সর্বনেশে শাস্ত্র 
খেলে চুষে ॥৫" 

যাইহোক, মনে হয় মঙ্গজলকাবোর রচয়িতারা শ্রোতাদের সমীহ আদায়ের 

জন্যই তাঁদের (নায়কদের "সংস্কৃত £উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছেন । 
এইসব মঙ্গলকাব্যে তাই হাতেখড়ি বা পাঠশালার উল্লেখ থাকলেও শিক্ষার 

বিষয়গুলি টোলের সংস্কৃত শিক্ষার ধাচে রচিত হয়েছে৷ উচুবর্ণের বা শ্রেণীর 
লোকের সংস্কৃতির প্রতি সাধারণের এই মনোভাব কিন্তু স্বাভাবিক । আজকের 

সমাজের নিম্নবিত্তের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মোহ একই প্রবণতার সাক্ষ্য 

দেয়। শ্রীমস্ত আর লখিন্দর ছাঁড়। যাদের শিক্ষার খবর পাওয়া যাচ্ছে, তার! 
সবাই উচুবর্ণের লোক। তাদের পক্ষে সংস্কৃত উচ্চশিক্ষাও স্বাভাবিক । 
শ্মস্ত ও লখিন্দর বেনের ছেলে হলেও ধনীসস্তান। কাজেই তাদের সংস্কৃত 
উচ্চশিক্ষা পেতে হয়ত কারো আপত্তি হয়নি । এট! কিন্তু একদিক দিয়ে 

খুবই তাৎপর্ধপূর্ন ঘটনা। দেখা যাচ্ছে মধ্যযুগেও নিয়বর্ণের ধনীসম্তানের 
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পক্ষে সংস্কৃত উচ্চশিক্ষা সম্ভব হত। বৌদ্ধ যুগে শ্রেঠী বণিকের সন্তানদের 
সংস্কৃত উচ্চশিক্ষা নিতে আমরা দেখেছি। বাংলায় সুদূরপ্রসারী বৌদ্ধ 

প্রভাবের কথাও আমর। জানি । মুনলমান আক্রমণের ফলে বাংলায় ত্রাঙ্গণ 

ধর্মের জয়যাত্র! যে কিছুটা থমকে গিয়েছিল তাতেও সন্দেহ নেই। মুসলমান 
রাজত্বে সাজের উপর গৌড়] ব্রাহ্ষণ কর্তাদের কর্তৃত্ব অন্তত প্রথমদিকে যে 

কিছুটা শিথিল হয়েছিল সেবিষয়েও সন্দেহ নেই। মালিক মৃহম্মদ জায়সীর 
'পল্মাবতী” কাব্যের ভূমিকায় কবি জানাচ্ছেন যে তার চার বন্ধু মালিক ইয়ুহ্ফ, 

সালার খাদিম, মিঞ। সালোন ও শেখ বেদে চার বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, পুরাণ, 

মীমাংসা, স্তায় ও ধর্মশাস্্র এই চৌস্ব বিগ্যায় পারদ ছিলেন।** এমনকি 
পদ্ম(বতীর শিক্ষার যে বিবরণ কবি দিয়েছেন তাও সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার বিবরণ। 

বিধর্মী মুপলমানের পক্ষে সংস্কত উচ্চশিক্ষা পাওয়া সম্ভব হলে, বেনের ছেলের 
পক্ষে সংস্কৃত উচ্চশিক্ষা পাওয়া নিশ্চয়ই অসম্ভব ছিল না। জায়সী পনের শতকে 

জন্মেছিলেন । আলোচ্য “গ্ীমঙ্গল' কাব্য ছুটি ষোল শতকে রচিত হয়েছিল। 

পনের-ষোল শতকে নিম্নবর্ণের ধনীসম্তানের পক্ষে সংস্কৃত উচ্চশিক্ষায় কোন 

বিশেষ বাধা ছিল বলে মনে হয় না। অবশ্ঠ পরবর্তীকালে বোধহয় এট! আর 
সম্ভব ছিল না। অন্তত রামানন্দ যতির “চণীমঙ্গলে' সে ইঙ্গিত আছে। সে 

আলোচনার আগে মুকুন্দরামের “চণীমঙ্গলে'র কালকেতু উপাখ্যানের কথা 
সেরে নেব। 

মুকুন্দরামের ধনপতির উপাখ্যানে যেমন ধনীসম্তান শ্রীমস্তের সংস্কৃত উচ্চ- 
শিক্ষার বিবরণ পাই তেমনি তার কালকেতু উপাখ্যানে ব্যাধপুত্র কালকেতুর অক্ষর- 

পরিচয়হীন বাল্যকালের কথ! পাই । কালকেতুর “পঞ্চম বরিষে কৈল কর্ণের বেধন' 
কিন্ত হাতেখড়ি হলে! না। কালকেতুর বাল্যকালের কথায় আছে-- 

শি্ঞগণ সঙ্গে ফিরে শশাক তাড়ায়া। ধরে 

দূরে পশু পালাইতে নারে । 
ক গু গু 

গণকে আনিয়া! ঘরে শুভদিন শুভবারে 

ধন দিল ব্যাধস্থত-করে ৫৯ 

ব্যাধের ছেলের হাতেখড়ি ব1 বিদ্যাশিক্ষ! সমাজে প্রচলিত ছিল না। ব্যাধের 

ছেলের হাতেখড়ির বদলে শুভদিনে হাতে ধনু দেওয়াই ছিল রীতি। শিক্ষায় 

বর্ণভেদের উদাহরণ হিসাবে এই ঘটন। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । কাল কেতু ধনী সন্তান 
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হলে কি হত তা অবশ্ঠ জান! যায় না । আর একটি ঘটনায় ব্যাধপুত্র কালকেতুর 
শিক্ষা। সম্পর্কে মনোভাব বোঝা! যায়। চণ্ডী ছদ্মবেশে কালকেতুর ঘরে এলে 

কালকেতু বড়ই বিপাকে পড়ল। শেষে চণ্ডী যখন নিজের পরিচয় দিলেন 
কালকেতুর বিশ্বাস হলো না। কালকেতু চণ্ডীকে বলল-_ 

হিংসামতি আমি ব্যাধ অতি নীচ জাতি । 

মোর ঘরে কি কারণে আঙিব পার্বতী ॥ 

আছ্যাশক্তি বট যদি নগেন্দ্রনন্দিনী | 

তোমার চরণ বন্দি জোর করি পানি ॥ 

আগ্ঠ[শবক্তি বই মনে না যাই পাতার|। 

শর-্তম্ত-বিদ্যা জান হেন বুঝি পারা । 
আপনার শতনাম কহ দেখি শুনি ।৬* 

দেবী তখন চৌত্রিশ অক্ষরে নাম কন। কালকেতু বোঝেন ইনিই দেবী। 
এই “চৌতিশা* পাঠশালা শিক্ষার একটি বিষয়। “কখগধ' প্রন্তুতি চৌত্রিশ 
অক্ষরে দেবীর নামের পাঠ মুখস্থ কর! পাঠশাল! শিক্ষার একটি বিষয় ছিল। 

আসলে এইভাবেই তখন অক্ষর-পরিচয় হত। এ এ্রতিহা অনেক 
পুরনো । এমনকি ললিত-বিস্তরেও দেখি গৌতম বুদ্ধ একটি অক্ষর উচ্চারণের 
সঙ্গে একটি গ্লোক বলছে। অক্ষর-পরিচয়ের এই রীতি আধুনিক কালেও চালু 
আছে । “অ”-য় “অজগর আসছে তেড়ে_-আ+য় “মামটি আমি খাব পেড়ে 
বা % 00: 4১1০, সেদিনও শিশুপাঠ্য বইয়ে দেখা যেত। যাইহোক, 

নিরক্ষর কালকেতুর কাছে অক্ষরজ্ঞানসম্পন ব্যক্তি দেবতার সমান । এখনে! 
নিরক্ষর গ্রামবাসী চিঠি লিখতে আর পড়তে জানা লোককে বিরাট পণ্ডিত মনে 

করে। লেখাপড়া জানা লোফেয় লাঙল ছু'তে নেই এ ধারণ। এখনো! গ্রান- 
সমাজের গভীরে বাসা বেধে আছে। লেখাপড়ার সঙ্গে কায়িক শ্রমের এ 

বিরোধ কিন্তু শ্রাঙ্ষণ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিরই প্রভাব । ইংরেজি "লিবারেল 
এডুকেশন” তাই সহজেই এই বিরোধকে বাড়িয়ে তুলতে পেরেছে । আমাদের 
গুরুমূখী শিক্ষার এঁতিহ এমন এক গুরুবাদী মানসিকতা গড়ে তোলে যে লেখাপড়া! 

জানা লোক খেটে খাওয়া মানুষকে মানুষ হিসাবে মর্ধাদ1 দিতে পারে না। 

আর খেটে থাওখ। নিরক্ষর মানুষ পড়াশুনা জানা লোকের এই উন্নাসিকতার 
তাড়নায় হীনমন্যতাবোধে ভোগে । বীর কালকেতুর চরিভ্রেও এই হীনঘ ভ্ততার 
লক্ষণ নুম্পষ্ট। 
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যাইহোক, এই কালকেতু, দেবীর কৃপায় রাজ! হয়ে গুজরাট নগরের পত্বন 
করলেন। সেই নগরে “জত শিশু মুসলমান | করিয়া দলিজখান 1 মকন্দম 
পড়ায়ে পড়ান, অন্ত এক পাঠে আছে “যত শিশু মুসলমান । তুলিল 
মক্তবখান / মখদম পড়ায় পঠনা।১ দেখা যাচ্ছে বাংলায় মুসলমান সম্প্রদায় 
তাদের নিজন্ব শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছে । মখতব শিক্ষা চালু ছিল বলেই 

মনে হয়। অথচ গুজরাটে পাঠশালার কোন উল্লেখ পাই না। সেই সময় যে 
পাঠশালা! শিক্ষাও বেশ চালু ছিল তার প্রমাণ কিন্তু আছে। অক্ষর-পরিচয়ের 
কথা ছাড়াও পাঠশালার উল্লেখ পাই শ্রীমস্তের সঙ্গে তার গুরু জনার্দন ওঝার 
বিবরণে । এই ঝগড়। প্রসঙ্গে মুকুন্দরাম লিখেছেন-_“ছন্ডের, 

ছু'ইতে না যুয়ায় বেটা! জাতিতে ঢেমনে 
উগ্র বলিয়া গালি দিস ব্রাহ্মণে | 

অবিলম্বে যাও বেটা পাঠশালা! ছাড়ি । 
মাথা ভাঙ্ষিব পাছে মারিয়া পাবুড়ি ॥&২ 

অন্ত আর এক পাঠে আছে--"অবিলম্বে জাহ মোর পাটশাল ছাড়ি? ।*৩ 

পাঠশালা"র বদলে 'পাটশাল" লিপিপ্রমাদ সন্দেহ নেই। এখানে 'পাটশাল' 

কথার কোন অর্থ হয় না। মূকন্দরাম গুজরাট নগর পত্তনের বিবরণে পাঠশালার 
উল্লেখ আলাদ। করে করার হয়ত প্রয়োজন বোধ করেননি | সে যাইহোক, শ্রীমস্ত 

ও কালকেতুর শিক্ষার যে বিপরীত চিত্র আমর] পাই মুকন্দরামে, তা সমাজে 
ধনী-দরিদ্রের অবস্থানকেই স্পষ্ট করে তোলে সন্দেহ নেই। 

মুকন্দরামের “চণ্ডীকাব্যে পাঠশালার উল্লেখ থাকলেও সে আমলের পাঠশাল! 
শিক্ষা! সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করার মত তথ্য বড় একটা নেই । এদিক দিয়ে 

রামানন্দ যতির ণচণ্তীমঙ্গল”ঁ আমাদের অনেক বেশি সাহায্য করে। রামানন্দ 
যতির "ণ্ীমক্গল” অনেক পরে ১৭৬৬ খ্রীন্টাব নাগাদ রচিত হয়েছিল বলে 

মনে কর! হয়।৪ রামানন্দ লিখেছেন-__ 

খুলন। পুত্রের নাম রাখিল শ্রীপতি। 
বিষ্ভাঃস্ত করিয়া পাঠেতে হেল মতি ॥ 
এক দ্বিষ্র রাখিলেক পড়াবার তরে । 

শবশাস্ত্রে বিদ্যা হল অষ্টম বৎসরে ॥ 



৯৬ | বাংলার দেশজ শিক্ষাধার! 

সকল দেশের ভাষা ওঝা শিখাইল। 
অস্ক শাস্ত্র বিশেষিয়। শিখাইয়া দিল ॥ 

যব রতি মাস তোল! সের আদি মান্। 

বৈশ্ত বিদ্যা ওঝ! তাকে সব দিলে দান্॥ 
কী কী ক 

কেহ বলে ফলা! নয়, আহ্ক আস্ক ফলাময় 
স্বরগুলা বানানের সার ॥ 

ক ক৯ ও বটে শ্বর বানানেতে বার ধর 
খখ» ই চারি লইয়া ষোল। 

কয় যয় কয় রয় কয় নয় কয় লয় 
কয় বয় কয় ময় তোল ॥ 

সংযোগের উচ্চারণ কহে সব শিশ্ুগন্ 
পুর্ব বর্ণ উচ্চারিব আগে । 

হুসম্ত করিয়৷ লব শেষবর্ণ পাছে কব 

অজস্ত তবে সে ভাল লাগে॥ 

অঙ্কের মহলা কয় দশে শৃন্ত বৃদ্ধি হয় 
কুড়ি অন্কে দুই শূন্য তবে। 

শ্রীপতি হাসিয়। কয় এমন ত মত নয় 
দশ দশ গুণে শূন্য লবে। 

দশ গুণ মধ্যে যত যাবত না স্ফুরে শত 

ছুই আদি অঙ্ক বাড়ে ক্রমে ।৬৫ 
রাঘানন্দ পাঠশালার উল্লেখ করেননি কিন্তু পাঠশালার শিক্ষার এক অসাধারণ 

ছবি একেছেন। পাঠশাল৷ শিক্ষার দুই যূল বিষয় লেখা আর অস্ক। কিভাবে 
শ্বরসংযোগে শব! গড়া হবে তাঁর স্থন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। পরবর্তী শিশ- 

শিক্ষা* বা 'বর্ণপরিচয়ে'র “কর খল" ইত্যার্দির আভাস পাওয়া যায়। অস্কের 

উপর বিশেষ জোর দেওয়া হত পাঠশাল! শিক্ষায় তাঁও জান যায়। যব্, 

রাতি, তোলা, পের ইত্যাদির হিসাব শেখান হত। বৈশ্ট বিস্তার উদ্লেখও 

বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । পাঠশালা শিক্ষা পুরোপুরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা না হলেও 
" তা ছিল পাথিব ব্যবহারিক শিক্ষা । বণিক, ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবীর জীবনের 
সঙ্গে পাঠশাল। শিক্ষার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। রামানন্দ যতি সেই বিশেষ 



বাংল! পাঠশালার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ | ৯৭ 

শিক্ষাধারার ছবিই এ'কেছেন। মধ্যযুগের বীংল! সাহিত্যে পাঠশাল। শিক্ষার 
নিষয়ে এমন ভালো বিবরণ আর বড়-একটা পাওয়। যায় না। বোব। 

যায় আঠার শতকের আগেই পাঠশাল। শিক্ষ! একট! প্রথাবন্ধ রূপ নিয়েছিল । 

এ শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার কোন সম্পর্ক ছিল না। ব্রাঙ্ধণৈতর বর্ণের 

পক্ষে এ শিক্ষার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। শ্রীমন্তর বেদ পড়ার অধিকার নেই 
একথাও রামানন্দ শুনিয়েছেন । আর তাই শ্রীমস্তকে রাধা-কৃষ্ণ তত্ব বলেছেন । 
রামানন্দ যতি পণ্ডিত এবং ব্রাঙ্ষণা ধর্মে আস্থাশীল । ফলে ব্রাঙ্গণের প্রাধান্ত 

তার কাব্যে স্বীকৃত। সেইসঙ্গে নব্য ম্তায় এবং ব্যাকরণ পড়া অল্প বিদ্যা 

ভয়ঙ্করী পণিত গর্দভদের' ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি ।৬৬ অবশ্ত তার রাগের 

কারণ নৈয়ায়িকদের বেদাস্ত বিরোধিতা । বাংলায় বেদান্তের চেয়ে ন্যায়ের 

আদর ছিল বেশি । শঙ্করবাদী রামানন্দ তাই নৈয়ায়িকরের একহাত নিয়েছেন । 
আসলে স্তদ্ধ ব্রাঙ্মণ্য ধর্মে বিশ্বাসী বলেই রামানন্দ শ্রীমস্তকে সংস্কৃত উচ্চশিক্ষায় 

শিক্ষিত না করে নৈশ্টুবিগ্ঠায় শিক্ষিত করেছেন | শিক্ষায় বর্ণভেদ মেনে চলার 

জন্যই তাকে শ্রীমস্তের বিদ্যাশিক্ষার এ ছবি আকতে হয়েছে । তাতে অবশ্ঠ 

আমাদের লাভই হয়েছে । 

ধর্মমঙ্গল ও লেখাপড়া! 
এবারে দেখ। যাক ধর্মমঙ্গলে' কী পাওয়া যায়। রূপরাম, ঘনরাম চক্রবর্তী 

আর মানিকরাম গাঙ্থুলীর ধির্মমঙ্গলে'ও দেখি সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার ধিবরণ । তবে 

সবাই প্রথমে অক্ষর পরিচয় আর বানান শেখার কথ! বলেছেন । তিনটি কাব্যেই 

লাউসেনের লেখাপড়া শুরু হয়েছিল বিছ্যারভ-সংস্কারের পর । একমাত্র ঘনরামে 

এক ছত্রে অঙ্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঘনরাম লাউসেনকে পাণিনি পর্ধস্ত 

পড়িয়েছেন। তবে অক্ষর পরিচয়ের পর “আহ্ক-আস্ক ফলাদি বানান” আর 

'অ্ধাতু আর অষ্টসিদ্ধি শেষ করে কিছুটা “অঙ্কের ভেদ'ও বুদ্ধি করে পড়েছে 
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মানিকরাম 'অনায়াসে দিন দশে বর্ণ পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন । নরোত্তম 

পণ্ডিত “অকারাদি ক্ষকারাস্ত যে যে বর্ণগ্থলি / ক্রমিক হুইতে ভূমে লেখাইল 

সকলি ॥”৬৮ তারপর দ্ব্যাকরণ প্রথমে পড়িল নানামত |” আর “পাণিনি কলাপ 

ভাস্ক কোষ কতশত ॥” “অবশেষে পড়িলেন সাহিত্য সকল । / মুরারি ভারবি 

দেশজ ৭ 



৯৮ | বাংলার দেশজ শিক্ষাধার! 

ভট্ট নৈষধ পিঙ্গল ॥ / কালিদাসকৃত কাব্য অন্য কাব্য কত। / অলঙ্কার জ্যোতিষ 

আগম তর্কশাস্তর॥ | ছন্দশাস্ত্র পুরাণ পড়িল তারপরে । | উত্তম হইল বিদ্যা নয় দশ 

বৎসরে |”৬৯ সব শাস্ত্র পড়া শেষ করে লাউসেন “মল্প বিছ্যা? অভ্যাস করল। 

মানিকরামের ধর্মমঙ্গলে সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার বিষয়গুলির একটা পুরো তালিকা 

পাওয়া যায়। সেই তুলনায় পাঠশালা শিক্ষার কথা খুবই কম। তবে 'ভূমে 
লেখাইল সকলি' থেকে বোঝ] যায় লেখা শেখার পদ্ধতি কী ছিল। চৌন্রিশার 
মাধ্যমে অক্ষর মুখস্ব করানো হত। আর মাটিতে বা বালিতে সেই অক্ষর 
লেখানোর অভ্যাস করা হত। মানিকরাম তার ধর্মমঙ্গল' রচনা করেন আঠ'র 

শতকের শেষ দিকে । পুঁথির কালও সেই সময়ের । রামানন্দ যতির *চণ্তীমঙ্গল”ও 
সমকালের রচনা । বোঝা যাচ্ছে আঠার শতকে বাংলা লেখাপড়া আর অঙ্ক 

শেখার ধারাঃপ্রথাধদ্ধ রূপ নিয়েছে । পাঠশাল! শিক্ষা একট! প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা- 

ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে । 

রূপরামের ধর্মমঙ্গলে”ও আর বেশি কিছু খবর পাই না।?০ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ 

করা দরকার যে মধ্যযুগে টোলে কি পড়ানো হত তার পুরো বিবরণ পাওয়৷ 

যায় মঙ্গলকাবাগুলিতে । অথচ উপনয়নের কথা তেমন নেই । যদিও হাতেখড়ি 

বা ঝ্্ঠারন্তের কথা প্রায় সব মঙ্গলকাব্যেই আছে। মঙ্গলকাব্যের চরিত্রগুলি 

ব্রাহ্মণ নয় তাই হয়ত উপনয়ন দেওয়া সম্ভন হয়নি । কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষা দিভে 

অস্থবিধ] হয়নি । তারও কারণ কোথাও বেদ ব1 বেদাস্ত পড়ার কোন উল্লেখ 

নেই। ব্রাঙ্গণ ছাড়! অন্ত বর্ণের লোকের বেদপাঠের অধিকার নেই। তাঁছাড়! 

বাংলায় বেদ বা বেদাস্ত পড়ার রেওয়াজও তেমন ছিল না। বেদ বা বেদান্ত ছাড়! 

অন্য সংস্কৃত শাস্ত্র পড়ায় নীচুবর্ণের লোকের যে কোন বাধা ছিল না মধ্যযুগে, 

তার অজন্র প্রমাণ পাওয়। যায়। মনে রাখভে হবে, রঘুমন্দন বিদ্যারস্ত-সংস্কার 

প্রসঙ্গে ছ্বিজের উল্লেখ করেননি আর বিছ্যারন্তের পর বেদ বা বেদান্ত ছাড়া অন্ত 

শান্্র পড়ার বিধান দিয়েছেন ।+১ মনুস্থাতি মতে কিন্তু উপনয়নের পর বেদপাঠ 
না৷ করে অন্য শাস্ত্র পড়া নিষিদ্ধ। মেধাতিথি তার এমন্থম্থাতি ভাস্কে' অবশ্থ এই 

নিষেধের ব্যাখা! করেছেন এইভাবে যে উপনয়নের পর নিষিদ্ধ হলেও উপনয়নের 

আগে অন্ত শাস্ত্র পড়ায় বাধা নেই।?২ মন্ুর আমলে উপনয়নের পরই শ্াস্ত্রপাঠ 

শুরু হত। মেধাতিথি অনেক পরের লোক, কাজেই উপনয়নের আগে শান্ত 

পাঠ বিধেয় এরকম ভান্ত করেছেন। যাইহোক, যধাযুগে যদি বেনের ছেলে 
সমস্ত সংস্কৃত উচ্চশিক্ষা পেতে পারে তাহলে উনিশ শতকে সংস্কৃত কলেজে 



বাংল! পাঠশীলার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ! ৯৯ 

বেনের ছেলের ভর্তি নিয়ে এত জল ঘোলা! করার কারণ বোঝা ভার । সংস্কৃত 
কলেজে ব্রাঙ্গণ বৈগ্ভ ছাড়! অন্ত বর্ণের ছেলেদের পড়তে দিতে কতই না 

টালবাহানা করা হয়েছিল। এবং অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর পর্যস্ত বেনের 

ছেলের ভন্তিতে আপত্তি করেছিলেন । 

ধর্মপুরাণ 

এবার ছুটি ধর্মপুরাণের কথায় আসা যাক । মধ়ুরভটেরর ক্রধর্ষপুরাণে' দেখ! যায় 

রামাই প্ডিতের চূড়।কর্ম হয়েছিল তিন বছর বয়সে। কিন্তু হাতেখড়ির কোন 
খবর নেই। অথচ দেখা যাচ্ছে উপনয়নের আগেই “অল্পদিনে সর্বশান্তে হোল 
বিশারদ ॥” তারপর নয় বছর বয়সে উপনয়ন হল। আর উপনয়নের পর 

"রামাঞ্রি পঠিছে বেদ আনন্দিত মনে” । রামাইয়ের ছেলে. ধর্মদাসেরও হাতে- 

খড়ি হয়েছে বলে জান] যায় না যদিও “পঞ্চম বৎসরে শিশু যখন পড়িল। নান! 

বিদ্যা রামাঞ্রিঃ তাহারে শিখাইল”।+৩ ময়ুব্রভট্রের ধরর্মপুরাণে'র সম্পাদক 

বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় “মষুর ভট্রকে খ্রীষ্টায় একাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া 
অনুমান” করেছেন। ছাপা বইয়ের আদর্শ পুথি আধুনিক হলেও বিছ্যারস্ত- 

সংস্কারের অনুপস্থিতি কি একাদশ শতাব্দীর ঘটন। বলেই ? এ প্রশ্নের মীমাংস! 
করার ক্ষমতা আমার নেই । 

যছুনাথের ধর্মপুরাণ', যার কাহিনী পরবর্তীকালের রচনা, পেখানে কিন্তু 

হাতেখড়ির উল্লেখ আছে । ঘনরাম ও মানিকরামের ধর্মমঙ্গলে'র বিবরণের সঙ্গে 

যছুনাথের ধর্মপুরাণের রাজপুত্র লুইধের বিদ্যাশিক্ষার অনেক মিল আছে। 
যছুনাথ লিখেছেন-__ 

চারি বৎসর পরে হরষিত লুইধরে 
শুভক্ষণে হাথে দিল খড়ি । 

কখ (আঠ)টার ফলা আহ্ক আস্ক সিদ্ধি কলা 
বানান জানিঞা লেখে অঙ্ক 

চারি বিদ্যা চারি পাজি কলাপ আলাপে বুঝি 

কোন শান্ছে নাঞ্চি ( দিল ) ভঙ্গ । 
এরপর “রত্ু, “মাঘ”, “ভাট”, মুগ্ধবোধ”, 'জুমর+, 'পাপিনি”, “তর্ক, পুরাণ” কাব্য, 
আগমণ, "স্থৃতি', 'নীতি” সব শিখে মল্পবিষ্ঠা অভ্যাস করে লুইধ 118 



১০০ / বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা 

'যছুনাথের ধর্মপুরাণে*র বর্ণনার সঙ্গে ঘনরামের 'র্মমঙ্গলে'র বর্ণন1 মিলে যায়। 
যছুনাথের ধর্মপুরাণে' দেখি লুইধ শাস্ত্র পড়ার আগে আঠার ফলা আহ্ক আস্ব অর্থাৎ 
যুক্ত বর্ণমালা শিখে অঙ্ক শিখেছিল। ঘনরামষেও দেখি লাউসেন “অকারাদি 
ককারান্ত জানা হৈল স্বর । / ককারাদি ক্ষকারাস্ত হল বর্ণ পার ॥ | অভিলাষে 

আঙ্ক আস্ক ফলাদি বানান । ! তিনদিনে ছুই ভেয়ে যতনে শিখান ॥ | অই্ট ধাতু 
অষ্ট সিদ্ধি স্থস্ত অনর। / পড়িল অঙ্কের ভেদ বুদ্ধে করি ভর ৮1৫ তবে এ'রা 
হ্ুজনেই অঙ্কের উল্লেখ মাত্র করেছেন । রামানন্দ যতিই একমাত্র অঙ্কের কথা 
“বিস্তারিয়।” বলেছেন । আর মানিকরাম ভূমিতে লেখা শেখার কথা বলেছেন । 
দ্বিজ মাধবও আগে লেখা শেখা পরে পড়ার কথ। বলেছেন । এদের লেখা থেকে 

সে সময়ের বাংলা পাঠশালা শিক্ষা সম্পর্কে একট! স্পষ্ট ধারণা কর। যায় সন্দেহ 
নেই । যদুনাথের আদর্শ পু'থির কাল ১১৪৭ বঙ্ষাৰ। সম্পাদক পঞ্চানন মগুলের 

মতে যছুনাথ ১৬৯৬ শ্রীস্টাবে তাঁর ধর্মপুরাণ রচনা করেছিলেন 1৭৬ ঘনরামের 

ধর্মমক্গল ১:১১ খ্রীপ্টাঝে রচিত হয়েছিল বলে জানাচ্ছেন সম্পাদক পীয্ষকাস্তি 
মহাঁপাত্র।** আর রামানন্দ যতি তাঁর “্চণ্তীমক্গল রচন। করেছিলেন ১৭৬৬ 

গ্রন্টাবে ।** দেখা যাচ্ছে, সতের-আঠার শতকে বাংল! পাঠশাল! শিক্ষা একটা 
প্রথাবদ্ধ ব্ূপ নিয়ে পুরোপুরি বিকাশলাভ করেছিল । 

মঙ্গলকাব্য ছাড়াও আরে। কিছু কিছু বাংল! কাব্যে আমর পাঠশাল। বা 
লেখাপড়ার কথ! পাই। আলাগলের “পদ্মাবতী” কাব্যে দেখি-__ 

পঞ্চম বৎসরে যদি হেল রাজবাল৷ 

পড়িতে গুরুর স্থানে দিল ছাত্রশাল] ৷ 
মহান পণ্ডিত হৈল কন্া। গুণবান 1৭৯ 

দৌলত উজির বাহরাম খ| তার 'লায়লী মজনু” কাব্যে লিখেছেন-_ 
পগ্তরুর চরণ ভি, কুতুহলে চিত্ত মজি শাস্্রপাঠ পড়স্ত সদাএ।”৮০ 

আলাওল আর দৌলত উ্জিরের কাব্যে দেখা যায় মেয়েরাও কিছু লেখাঁপড়। 
শিখত। মঙ্গলকাব্যে কিন্তু এবিষয়ে কোন কথ। চোখে পড়ে না। মনে হয় 

মধ্যযুগে মেয়েদের লেখাপড়ার খুব একটা প্রচলন ছিল না । আমরা পরে এ- 
বিষয়ে আলোচনা করব। শেখ মনোহরের “শমসের গাজীনামায়” দেখা যায় 
শামসের গাজী তার “তোলাবখানায়' অন্নবস্ত্র দিয়ে শতেক ছাকআস পালতেন 
এবং তাদের কোরান, আরবী, ফারসী এবং বাংল। শেখানে। হত।৮১ কিছুটা 

যেন মাদ্রাসা শিক্ষার আচ পাওয়] খায় এতে। এবিষয়ে আমরা অন্তত 



বাংলা পাঠশালার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ / ১*১ 

আলোচনা করব। মধাষুগের বাংলা সাহিতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে শিক্ষা! সম্পর্কে 
অনেক কথাই আছে। আমর! আতিপাতি করে খু'জে যেটুকু পেয়েছি সেটুকুরই 
আলোচন1 করেছি। 

বাংলা পাঠশালা ও মুসলমান পড়ুয়া 

সতের-অ'ঠার শতকে লিপি করা বা রচিত বাংলা কাব্যে পাঠশালার 
উল্লেখের অভাব নেই। এমনকি মুসলমান ছেলেমেয়েরাও যে পাঠশালায় এত 
তার নজির পাওয়া যায় দৌলত উজির বাহরাম খ| দিরচিত 'লায়লী-মজনু' 
কাব্যে। দৌলত উজির লিখেছেন-_ 

সেই উদ্যানে গিয়া কএস স্থমতি । 

গুরুপদ ভজিয়া পড়এ প্রতিনিধি ॥ 

স্থম্দর বালকগণ অতি স্থরচিত । 

'একস্থানে সভানে পড় এ 'আনন্নিত ॥ 

সেই পাঠশালাতে পড়এ কত বালা। 

স্থচরিতা সুললিত নির্দ্দলা উজ্জ্লা | 
সে সব সুন্দরী মধো এক অকুমারী 

মর্তোেত নামিছে যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী ॥৮২ 
অন্ত এক পাঠে আছে-_দগে উদ্যানে চৌয়াড়িতে কএচ মতি” | 'লায়লী-মজন্'র 

সম্পাদক আহমদ শরীফ জানাচ্ছেন যে পুখিটি পেশাদার লিপিকার কালিদাস 
নন্দীর লিপি করা। সম্ভবত ১৮২৯ খ্রীস্টাবধে এটি লিপি করা হয়। দেখল 

উজির ওরংজেবের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৬৫৮ থেকে ১৭০৭ গ্রীস্টাঝের মাধোই 
“লায়লী-মজন্থ' রচনা করেছিলেন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন সুখময় মুখোপাধ্যায় ।৮৬ 

আহমদ শরীফ অনশ্ত দাবি করেন যে ১৫৪৩ থেকে ১৫৫৩ শ্রীদ্টাব্ধের মধ্যে এটি 

রচিত হয়।৮৪ স্থখময় মুখোপাধ্যায়ের মতই আমাদের ঠিক মনে হয়। সে 
যাইহোক, পাঠশালা শিক্ষায় হিন্দু-মুসলমান নিরিশেষে সকলেই যোগ দিত তার 
আরো! অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। “যশোহর-থুল্নার ইতিহাস+লেখক সতীশচন্্ 
মিজ্র লিখেছেন £ “পাঠশালায় পড়োগণ “সিদ্ধিরস্ত' বলিয়া পাঠ আরভ করিত, 
এবং নামতাঃ শতকিয়াঃ কড়াকিয়া, গণ্ডাবুড়ির হিসাব, কাঠাকালি, বিধাকালি, 



১*২ | বাংলার দেশজ শিক্ষাধার! 
মণকষা প্রততি মুখে মুখে অভ্যাস করিত। পাঠান আমলের শেষ ভাগ হইতে 
মুসলমানের গুরুগিরিতে বিশেষ দক্ষ হইয়াছিলেন । তখন হিন্দুর বাড়িতেও 
মুসলমান গুরু রাখিবার প্রথা আরম্ত হইয়াছিল। বুড়ন পরগণা নিবাসী পীরালি 
মুসলমান গুরুমহাশয়গণ বুড়ানীর খা সাহেব নামে হিন্দুর পাঠশালায় শিক্ষকত! 
করিয়া ছাত্রবর্গের ভয় ভক্তি আকর্ষণ করিতেন ।*৮৫ পাঠান আমলের শেষ 
ভাগে না হলেও মুঘল আমলে যে হিন্দুমুদলমান সকলেই পাঠশালা শিক্ষায় অংশ 
নিত সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। পধশনন মণ্ডল লিখেছেন, “পাঠশালায় বাঙ্গলা- 
শিক্ষা সাধারণত ক্রাহ্ষণেতর জাতির ছেলেরাই গ্রহণ করিত। মুসলমান 
ছেলেরাও এই পাঠশালায় পড়িতে পাইত।৮৬ তার “চিঠিপত্রে সমাজচিত্রে' 

দেখা যায় “সেখ কালার্টাদ সনাতন সরকারের পাঠশালায় নিজের দুই ছেলে 

সেখ ফজলু হোসেন ও তন্থরখদ হোসেনকে ভব্তি করিবার উদ্দেশ্টে গুরুমহাশয়ের 

নিকট একরার-পত্র লিখিতেছেন ।” আদলে পাঠশালার গুরু সনাতন সরকার ও 

সেখ কালাচাদের মধ্যে এক চুক্তি হয় যে আট আনা মাপ মাইন! মায় খোরপোষ 
বাবদ মোট ছাব্বিশ টাকার বিনিময়ে ১২৬৬ সালের শ্রাবণ মাস থেকে ১২৬৭ 
সালের শ্রাংণ মাসের মধ্যে এই ছুষ্ট ছেলেকে “পাটহরফ খাতাসোহী ও হিসাব 
নিকাশ কর্মে তআর করিআ দিনে] 1৮ আর যদ্দি "উক্ত ছাত্রদিরেঁক ত্বমার না 
করিআ! দিতে পারি তবে আপনার টাকা ফিরৎ দিবো 1” অবশ্ঠ যদি “আপনার 

পুক্রদীগর সাভালি করিআ৷ কামাঞী করে এবং অন্ন কোন উজর হয় তবে আমি 

মহাসয়কে মোং কোলকাতা তক্ চিটা পিখিআ৷ জানাইবে! টাকার উপর "আমার 
একরার ত্বক মাহীনে লৈইবে। কিন্বে এই কর্মে আমার গাফিলি হয় তবে আমি এই 
ক্তীর টাকায় বাদ দীব।”৮৭ গাঠশালা শিক্ষায় মুলমানের অংশগ্রহণের এটি 

একটি উল্লেখযোগ্য দলিল। সেইসঙ্গে গুরুমশায়ের দায়িত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
সাক্ষ্য। শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে এই চুক্তিপত্র দেখে ততদিনে শিক্ষা একটা 
পণ্যে পরিণত হয়েছে এরকম ভাব! হয়ত ঠিক হুবে নাঁ। তবে পাঠশালা শিক্ষা যে 
প্রাচীন গুরুশিস্তের সম্পর্কে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাতে সন্দেহ নেই । বৌদ্ধ আমলেই 
সম্ভবত বেতনের বিনিময়ে শিক্ষার প্রচলন হয়। পাঠশালা শিক্ষাও যুলত 
পড়ুয়াদের বেতন বা সিধার উপর নির্ভর করেই চলত। টোল-চতুষ্পাঠী কিন্তু 
প্রধানত জমিদার ব| ধনীদের দানের উপরই নির্ভরশীল ছিল। 

মনে রাখতে হবে সত্র-আঠার শওকেই উল্লেখযোগ্য মুদলমান কবিদের 
বাংলা কাব্যগুলি রচিত হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে বাংলা লেখাপড়ার 
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প্রচলন না থাকলে এমনটি সম্ভব হত না বলৈই অঙ্মান করি। দৌলত 
উজির ছাড়াও অন্তান্য মুসলমান কবিদের লেখা বাংলা কাব্যে পাঠশালার 

উল্লেখ দেখা যায়। সতের শতকে স্থকুর মাধুদ গোপীচন্দের শিক্ষা সম্পর্কে 

বলেছেন-প্প্রাতঃকালে নান করি হস্তে লইলাম খড়ি । | পড়িবার কারণে যাই 

দ্বিজ গুরু বাড়ী ॥ | এই রূপে শাস্ত্র পড়ি গুরু পাঠশালে । / উদয় হইল গুরু 

মামার কপালে ।”৮৮ এই সময় বাংলা পাঠশালা শিক্ষা যে পুরে। বিকাশলাভ 
করেছিল আর বেশ বিস্তারলাভ করেছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। আঠার- 

উনিশ শতকে লেখা, পাঠশালায় পড়ানো হত, এন বিষয়ের পু'থিও অনেক 

পাওয়া গেছে। তবে সে আলোচনার আগে মধাযুগের বিদেশী পর্যটকের 
বিবরণগুলি কি বলে তাও একবার দেখে নেওয়া ভালে! । 

আলবেরুণী, আঞ্ি ও বৌদ্ধতন্ত 

এগার শতকের আলবেরুণীর বিবরণে মামরা দেখেছি গোঁড়ী অক্ষর পূর্বদেশে 
প্রচলিত ছিল। তিনি আরে। জানাচ্ছেন যে হিন্দুরা “ওম্, লিখে তাদের পু'খি 
শুরু করত। কিন্তু এটি লেখা হত ০১ এইরকম একটি চিহ্ন দিয়ে।৮৯ এই 
চিহ্টি কিন্তু পূর্ববঙ্গে প্রচলিত “আঞ্জি' বলেই মনে হয়। বিপিনচন্ত্র পাল তার 
'াম্মজীবনীতে লিখেছেন যে বিগ্যারভ্ের পর, “পুরোহিতের হাত ধরিয়। পরিষ্কার 
মাটির উপরে একটা কাঠি বা শরের কলম দিয়া “আঙি ক, খ' লিখিয়া- 

ছিলাম। এই “আগঞ্ছি জিনিষটা যে কি তাজানিনা। ইংরেজী বর্ণমালার 
9 'অক্ষরট! উল্টাইয়া লিখিলে এই আঞ্চির মতন হয়।”৯* বিপিনচন্ত্র পাল 

অনুমান করেছিলেন যে “এই আই্থি প্রণবের কে|ন নামাস্তর বা রূপান্তর হইবে ।” 

শৃত্রের গু উচ্চারণের অধিকার ছিল না! তাই হাতেখড়ির সময় ক, খ, 
লেখার আগে “মাঞ্গলিক রূপে ভগবানের নাম” লেখার জন্য “এই আঙ্ছি প্রব 

প্রবর্তিত হইয়াছিল ।”৯১ 
উপেন্দ্র ঠাকুরের মতে, “মৈথিলি অক্ষরের শুরুতে যে আগ্তি চিহ্ন তা 

তান্ত্রিক প্রভাবের ফল কারণ এটা কুগলিনী বা মুলাধারের প্রতীক ।”৯২ 
তার মতে পূর্বভারতীয় অক্ষর বিকাশলাভ করেছে তান্ত্রিক যন্ত্রান্ছলারে | দীনেশ- 
চন্দ্র সরকার অবশ্ত এ মত সমর্থন করেন ন'। পাদটাকার তিনি লিখেছেন, 
প্রািন সিদ্ধম থেকে আগ্জির উৎপত্তি ।৯৬ এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা! করেছেন 
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পঞ্চানন তর্করত্ব 'হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন লেখমালা'য়। তিনি লিখেছেন--“পুববঙ্গে 

শ্রহট পধ্যস্ত প্রদেশে বিদ্যারস্তের পর বর্ণমালা লিখনের প্রথমেই আঞ্তী ০ 

এই চিহ্ন লিখিবার রীতি প্রচলিত ছিল। এবং এই আঞ্ধী চিহ্ের পর 

ককারাদি ব্যঞ্জনবর্ণ ও তৎপরে ম্বরবর্ণ লিখিবার প্রথা ছিল। গৌড় না 
পশ্চিমবঙ্গে প্রথমে দুইটি দরাড়ী (॥ ), তৎপরে “সিদ্ধিরস্ত+ তারপর স্বরবর্ণ তৎপরে 
ব্যঞ্রনবর্ণ লিখিবার প্রথা ছিল। এখন উভয়দেশেই প্রাচীন প্রথ৷ বিলুপ্তপ্রায় । 
প্রথম ভাগ ইত্যাদি শিশুপাঠ্য পুস্তকের সর্বত্র প্রচলন ৷ তাহাতে (॥ ) আক্ীও 

নাই “পিদ্ধিরত্তও শাই।” পঞ্চানন তর্করত্বও উপেন্দ্র ঠাকুরের মতোই মনে 

করেন--“এই কুগুলিনী শক্তি হইতেই শব্ধাদির উত্তব হইয়া থাকে। 

স্বর ও ব্যঞ্চনবর্ণ উৎপাদন এই কুগুলিনীরই কার্ধ্য | বর্ণপ্রসবিনী কুগুলিনীর অবস্থা- 
ভেদে চারি প্রকার সংজ্ঞা তন্ত্রশাস্ত্রে আছে যথা-_-(১) পরা (২) পশ্বান্তী 
(৩) মধ্যম] (৪) বৈখরী। আঙ্তী চিহ্ন মধ্যযা ভাবাপন্ন কুগুলিনী শক্তির 
চিজ প্রতিকৃতি 1” তিনি আরো বলেন যে_-“বলা আবশ্যক যে আধ্তী ও প্রণৰ 

একই বস্ত নহে অর্থাৎ আধ্ধী চিহ্ন ৬ (২) বা 9 গকার স্চক নহে । এঠ- 

দুভয়ের প্রভেদ বিষয় এই মাত্র বলিলেই চলিবে যে, আঞ্জী মধ্যম৷ ভাবাপন্ন 
বলিয়া কঠাদি সহযোগে উচ্চারণীয় নহে ; প্রণব বৈখরী ভাবাপন্ন, তাই কগ্াদি 

সহযোগে উচ্চার্ধ্য |” তার মতে “গৌড় বা পশ্চিমপঙ্গে যে প্রথমে ছুইটি দাড়ি (॥ ) 

দেওয়। হইত, তাহা ইড়া ও পিঙ্কলার চিত্র-প্রতিকৃতি, মধ্যে ন্ুযুয়| স্থানে আকাশ 
রূপে প্রদশিত, শবখাভিব্যক্তি আকাশেই হয় এই নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত ইহ্'র 

সহিত জড়িত আছে । .""ইহার পর “সিদ্ধিরস্ত' গুরুর আশীর্ববাক্য এখং শিষ্বোর 
প্রার্থনা বাক্য। তৎপরে অ-কারাদি ক্ষকারাস্ত বর্ণমালা-_যাহ] তন্ত্র ও শব্ধ- 

শান্্সশ্মত ক্রমযুক্ত, তাহাই পশ্চিমবঙ্গে লিখিত হইত ।”৯৪ 
আমর! হিউয়েন সান্ ও আই সিনের বিবরণে “সিদ্ধিরস্ত'র উল্লেখ পেয়েছি । 

বৌদ্ধ তন্ত্রের সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকাই স্বাভাবিক । বিনয়তোষ ভট্রাচার্ষের মতে 
বৌদ্ধদের মাধ্যমে তত্র বাংলায় এসেছে । বৌদ্ধরা বাংলা থেকে 
বিতাড়িত হলেও রেখে গেল ঙাদের দেবদেবী আর তন্ত্ব। তার মতে 

কালী, তারা বৌদ্ধদের দেবী। সরম্বতী পৃঁজায় 'ভদ্রুকাল্যৈ নমো নমঃ” মন্ত্র 
তন্ত্রের অবদান । তারার সাতটি রূপভেদ হচ্ছে_-উগ্রা, হোগ্রা, বজ্র, কালী, 
সরম্বতী, কামেশ্বরী ও ভদ্রকালী। তিনি আরো বলেন_-“যদি কালী বৌদ্ধ 
দেবতা হন, তাহা হইলে বাংলাদেশের শতকরা ৯৯ জন বৌদ্ধ, ইহার 
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ভিতর কতক নির্জলা বৌদ্ধ, কতক ভেজাল দেওয়া ।”৯৫ হয়ত পঞ্চানন 
তর্করত্বের কথাই ঠিক যে *তন্ত্রপ্রধান গৌড়বঙ্গ ও কামবপ তাহাকে (সিদ্ধিরস্ত ) 
যে আকারেই হউক, প্রথমে ম্ণ করিতে চিরদিন যত্বু করিয়াছে ।”৯৬ 
তবে পঞ্চানন তর্করত্ব যে লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যারস্তের পর আগে স্বর্ণ, 
পরে ব্যঞ্তনবর্ণ লেখ! হত তা বোধহয় ঠিক নয়। এমন প্রমাণ পাওয়া যায় 
যে পশ্চিমবঙ্গেও হাতেখড়ির পর ব্যঞ্জনবর্ণ বা “ক খ গধ' দিয়ে লেখ শুরু 

হত, পরে স্বরবর্ণ শেখা হত। বীকুড়ার যোগেশচন্দ্র রায় বিগ্ভানিধির বাল্য শিক্ষা 

এভাবেই শুরু হয়েছিল। যোগেশচন্দ্র রায় হুগলী জেলার দিগড়া গ্রামে 
১৮৫৯ শ্রীষ্টাৰে জন্মগ্রহণ করেন। 

আঞ্তি বা সিদ্িরস্তর ধর্মীয় বা তাত্বিক আলোচনার জটিল আবর্তে ন] 

ঢুকেও বলা যায় চিঠিপত্রের শুরুতে হরি বা] ছুর্গানাম স্মরণের মতই সাধারণ 

মানুষ হাতেখড়ির সময় আঞ্ছি বা সিদ্ধিরস্ত চিহ্ন একে লেখা শুরু করত, 

লেখাপড়ায় সিছ্িলাভের কামনায় । “সিদ্ধিরস্ত কথার অর্থও “সিদ্ধি হোক' । 

তবে আঞ্ছি বা সিদ্ধিরস্তর বাবহারের ইন্িহাল দেখে মনে তয় ত্বান্ত্রিক বৌদ্ধের 
অবৈদিক ভাষা শেখার প্রণালী পাঠশলার বাংল! শেখার প্রথাকে অনেকটা 

প্রভাবিত করেছিল । তাই বলে পাঠশালা! শিক্ষ! বৌদ্ধ শিক্ষাধারার 'প্রভাবেই 
গড়ে উঠেছিল এরকম একতরফা! মরলীকরণ বাঞ্চনীয় নয়। একই যুক্কিনে 

কেউ হয়ত আঞ্জতি ও তন্ত্রের সম্পর্ক থেকে পপ্রাক্আর্ধ' শিক্ষার প্রভান 

খুঁজতে পারেন । 

আলবেরুণী 'ভূর্জপত্রের পু'খি”, “গৌড়ী অক্ষর? ও অঙ্কের কথা উল্লেখ 
করেছেন ।৯৭ আলবেরণীর বিবরণের ইংরেজি অন্থবাদে, *শিশুরা স্কুলে 
কালো ফলকে সাদা কিছু দিয়া বা থেকে ডাইনে লম্বা দিকে লিখত” 

এরকম লেখা আছে ।৯৮ আলবেরুণী "স্কুল বলতে ঠিক কী শব ব্যবহার 
করেছিলেন লে খবর না থাকায় বিষয়টা বুঝতে একটু অন্থবিধা হয়। তবে 
শিশুদের মধ্যে লেখ। শেখার প্রচলন ছিল এবং লেখা শেখার কোন একরকম 

ব্যবস্থা ছিল সেটা বোঝ যায়। হয়ত তারা অন্কও শিখত। কিন্তু আলবেকণী 

শিশুদের অঙ্ক শেখার কোন কথা বলেননি । হিউয়েন সান্ ও আই সিনের 
বিবরণে দেখা যায় শিশুরা ছয় বছর বয়সে “সিদ্ধিরদ্ত' মুখস্থ করত ।৯৯ লেখা 
শেখ। বা অস্কের কথা এদের বিবরণে বড় একটা নেই । বোবা যাচ্ছে একাদশ 

শতাবধীতে শিশুদের লেখা শেখার প্রথ৷ চালু হয়ে গেছে। হয়ত শিশুদের 
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লেখ! শেখার ব্যবস্থা হিসাবে লিপিশালার মতো কোন প্রতিষ্ঠানও ছিল । এর 

বেশি কোন কথা নিশ্চয় করে জানা যায় না৷ 

ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণ, সরকাৰি ও বেসরকারি নথি 

আলবেরশী এদেশে আসেন এগার শতকে । এই এগার শতক থেকে 

সতের শতকের আগে পর্যন্ত শ্রিক্ষার অবস্থা কি ছিল তার পরিচয় আমর 

মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে পেয়েছি । সতের শতকে অনেক ইউরোপীয় পর্যটক 
ভারতে আসেন । এদের মধ বানিয়ের, ট্যাভানিয়ের আর পিয়েত্ো দেল্লা 

ভেল্লে অন্যতম । এর! সকলেই এ'দের বৃত্তান্ত লিখে রেখে গেছেন ৷ বানিয়ের 
তার বিবরণের এক জায্নগায় লিখেছেন যে দেশট! “সর্বব্যাপী অজ্ঞতার অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন* এবং এখানে স্কুল কলেজ, প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা! নেই । কেইব1 এগুলি 

প্রতিষ্ঠা করবে আর কারাই বা এগুলিতে পড়তে আসবে ।”১০০ আবার আর এক 
জায়গার সংস্কত শিক্ষার পীঠগ্থান হিসাণো বেনারসের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং একে 

ভারতের এথেনস বলেছেন ।১*১ বানিয়েরের বিবরণ থেকে শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ 

কিছু জানা না৷ গেলেও ট্যাভানিয়েরের বিবরণে আমরা অনেক খবর পাই । 
ট্যাভানিয়ের জানাচ্ছেন যে রাজ জয়পিংহ অভিজ্জাত শিশুদের শিক্ষার 

জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে লিখতে, পড়তে এবং অঙ্ক 

শেখানো হত। মাটিতে চকখড়ি দিযে রাজপুত্রের৷ অঙ্ক কষত।১০২ তিনি 

্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বানিয়াদের শিক্ষার বর্ণনা করেছেন। ত্রাক্ষণরা বেনারসে 
সংস্কত শিক্ষা করত। বানিয়ারা তাদের সম্তানদের রাস্তায় রাস্তায় খেলাধূলা 
করে সময় ন্ট করতে ন1 দিয়ে ছোটবেল। থেকেই তাদের অঙ্ক শেখাতে শুরু 

করে। ফলে এইসব বাচ্চারা অস্কে এমন দক্ষ হয়ে ওঠে যে কালি কলম ছাড়াই মুখে 
মুখে কঠিন কঠিন অঙ্ক করতে পারে। তাদের বাবারাই তাদের এসব শেখায়। 
ট্যাভামিয়ের এদের অঙ্ক শেখার কোন স্কুলের উল্লেখ করেননি ।১*৩ সে 
যাইহোক ট্যাভানিয়েরের বিবরণ থেকে জানা যায় যে তখন লেখা এবং 

অঙ্ক শেখা বিশেষ চালু ছিল। আর বানিধারাই অঞ্ষের উপর বিশেষ 
জোর দিত। 

পিয়েতে। দেন৷ ভেল্েও সতের শতকেই ভারতে এসেছিলেন । তিনি 
প্রধানত পশ্চিম ভারত সম্পর্কেই লিখেছেন । একদা তিনি এক মন্দিরের 
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চাতালে চারজন বালককে এক অষ্ুত নিয়মে অঙ্ক শিখতে দেখেন । ঘটনাটির 
তিনি এক বিশদ বিবরণ দিয়েছেন । এত সবাই শিক্ষকের কাছ থেকে একটা 

পাঠ নেয় প্রথমে । তারপর সবাই মিলে সেই পাঠটি মুখস্থ করে। তাদের 
একজন স্থর করে চেচিয়ে একটি নিয়ম বলে। যেমন, “এক একে এক", 

“দুই একে ছুই”। অন্তরা সবাই একই কথ! স্থর করে চেঁচিয়ে লে। আর 

বলার সঙ্গে চাতালে বেছানো বালিতে আঙ্গুল দিয়ে নামতাটি লেখে । এই 

ভাবে এরা লেখা ও অঙ্ক শেখে ।১০৪ বাংলা পাঠশালাতেও এইভাবেই 
লেখা আর অন্ক শেখা হত। পিয়েত্রোর বিবরণে জনৈক মিশনারী পরিচালিত 

স্কুলের খবরও পাওয়া যায় ।১০৫ 

আঠার শতকে এডওয়ার্ড ইভস্ লগুন থেকে ভারতে আসেন । ইভসের 
বিবরণে জানা যায় ১৭৫৬-৫৭ ্রীন্টাব্ধে বাংলায় বাংল! লেখাপড়া শেখার 

অনেক স্কুল ছিল। ইভসৃ লিখেছেন__“্যদিও শিশুদের লেখাপড়া শেখার 

অনেক স্কুল ছিল তবে তাতে মাতৃভাষার বেশি আর কিছু শেখানো হত না 1৮১০৬ 

১৭৯১ সালে ক্রফোর্ড জানাচ্ছেন, “সব শহরে এবং প্রধান প্রধান গ্রামগুলিতে 

শিশুদের লেখাপড়া শেখার স্থুল ছিল।৮১০৭ তিনি জানাচ্ছেন যে খু'টির 
উপর তালপাতার- ছাউনি দিয়ে স্কুলঘর তৈরি হত। বালকের মাটিতে 
চাটাইয়ের আসনে বসত । তালপাতার পুথি ব্যবহার হত। বঝ| হাতে পু'ি 

ধরে ডান হাতে লোহার শল! দিয়ে চেপে লেখা হত। কিন্তু প্রায়ই তারা 
বালিতে আঙ্গুল দিয়ে লিখত ও অঙ্ক কষত। কখনো কখনে! হুড়ি বা কড়ি 

দিয়ে গোনা অভ্যান করত।১০৮ মেয়েরা সাধারণত বাপমায়ের কাছেই 
শিক্ষা পেত। শিশুরা পরিবারে পেশাগত প্রশিক্ষণ পেত ।১০৯ সাধারণত 

পারিবারিক পেশ! ছেড়ে অন্ত পেশায় যেতে পারত না1১১* উইলিয়ম ওয়ার্ড 
উনিশ শতকের শুরুতে লিখেছেন যে প্রায় সব বড় গ্রামেই সাধারণ স্কুল 
ছিল।১১১ তিনি আরো জানাচ্ছেন যে এই গ্রাথের স্কুলগ্চলিতে পাখি 

শিক্ষা দেওয়া হত। পাঠশালার শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে লিখেছেন-__“অক্ষর 

পরিচিতির পর যুক্তাক্ষর লিখতে হত। তারপর মানুষের নাম, গ্রামের 
নাম, পশুপাখীর নাম লিখতে হত। পরে অন্ক লেখা শুরু হত। 

পাতায় লেখা, শুরু হলে পড়ুয়ারা দিনে ছু'বার সর্দার পড়ুয়ার সঙ্গে কড়া, 

গণ্ডা, বুড়ি, পণ ও কাহনের নামতা মুখস্থ বলত। তারপর এক থেকে একশ 
পর্ধন্ত সংখ্যা ও নামতা মুখস্থ করতে হত। শেষে কলাপাতায় যোগ, বিয়োগ 
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গুণ, ভাগ, ওজনের নিক্রম ইত্যাদি শিখতে হত। বড় ছেলের! সাধারণ 

চিঠিপত্র ও দলিল বা! চুক্তিপত্র লিখতে শিখত।”১১২ উনিশ শতকের প্রথম 
দশকেই বুকানন হ্াঁমিলটন জানাচ্ছেন যে, «হিন্দু ও মুসলমান “ছলেদের 
প্রাথমিক শিক্ষা হত পাঠশালায় কোন গুরুমশাইয়ের কাছে। আর এই 
গুরুমশাইরা যে কোন বর্ণের ও ধর্মের হত! এইসব পাঠশালা শিক্ষকের 

জন্য কোন সরকারি শনুদান বা সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল না। জীবনধারণের 

জন্য এদের সম্পূর্ণভাবে পড়ুয়াদের উপর নির্ভর করতে হত।” তিনি আরো 

জানাচ্ছেন যে, পাঁচ বছর বয়স্ই শিশুর! পাঠশালায় যেত। এরা একই সঙ্গে 
লিখতে ও পড়তে শিখত । এই পদ্ধতি ছিল দারুণ ।”১১৩ 

রামরসায়ন 

এই প্রসঙ্গে উনিশ শতকের প্রথম দিকে রচিত রঘুনন্দন গোস্বামীর 

'রামরসায়নে” রাম ও তার ভাইদের লেখাপন্ডা শেখার বিবরণ উল্লেখ করা 
যেতে পারে । রঘুন'থ গোম্বামী লিখছেন__ 

'-*পঞ্চম ব্সর আসি দরশন দিলা ॥ / বশিষ্ঠাদি বিপ্রে লয়্যা বস্থমতিপত্ি | 1 

বিদ্যারস্তার্দি করিল! শুদ্ধমতি ॥ | -.*অকারাদি বর্ণ বোলাইল! রামে পড়ি । | 

লেখাইল। তিনবার ধরাইয়া খড়ী ॥ | এই রূপ আর তিন জনে আরম্ভিল! 1 

দশরথ দক্ষিণাতে দ্বিজেরে তুষিলা ॥ | তবে সবে সগা সঙ্গে সঙ্গতি করিম । ! 
অধ্যাপক পাশে পাঠ করেন যাইয়া ॥ / বেদবর্গ বিধাতা সে বিগ্ভার লাগিয়!। ! 

অধ্যাপক পদে পড়ে প্রশত হইয়া ॥ | '"'অল্পকালে অক্ষর শিখিল] চার ভাই ;, 

অপর বালক লেখে তাহাদের ঠাই ॥ | যদি কেহ নাহি আস্তে লিখিবার ডরে। / 

ধরিয়া আনেন সবে তারে গিয়! ঘরে | |.-.কিছু কালে কৈলা ব্যাকরণ আরম্তণ |! 

স্কতাদি অইরাদশ ভাষা! বিবরণ ॥ | গীত বাছ। নিত্য চিত্র কন্ম আদি ফত। | 

চতুঃষষ্টি কলা শাস্ত্র পড়েন সতত ॥-.. 

"পুঁথি বাম কক্ষান্তরে, দোয়াত দক্ষিণ করে, চারি ভাই কিবা গে বিরাজ 11 

সব সখা সঙ্গে মেলি পদব্রজে যান চলি, নানা রঙ্গে বাহু দোলাইয়া 1 / পথে 

যাইবার কালে, পরম্পর সবে মিলে, শাস্ত্র কথ! যান বিচারিয়া ॥১১৪ 

বাংলা পাঠশালার একটি স্বন্দর ছবি ফুটে উঠেছে । প্রথমে হাতেখড়ি, 
তারপর অক্ষর পরিচয় ও লেখা শেখা! । সর্দার পড়ুয়ার কাছে অন্তদের পড়া শেখা । 
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পাঠশালা পালানে। পড়ুয়াদের পাকড়াও করে আনা । বই বগলদাব। করে 
দল বেঁধে পাঠশালায় যাওয়া। উনিশ শতকের অনেক পাঠশাল। পড়ুয়ার 
স্বতিকথার সঙ্গে মিলে যায় এ বর্ণনা । এখানে দেখা যাচ্ছে অক্ষর পরিচয় 
ও লেখা! শেখার পর রামের! চার ভাই সংস্কৃত উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে। অনেক 

টোলের পড়ুয়ারই অক্ষর পরিচয় হত পাঠশালায়। রামরসায়নে পাঠশালায় 
কেমন পড়া হত তার পরীক্ষার কথাও পাই। যেমন--"কোন কোন দিনে 
কোলে করিয়া নুপতি। ! পাঠ পরিচয় নেন গ্রীতি যুক্ত মতি ॥ | জিজ্ঞাসিবা 
মাত্র তার করেন উত্তর | / শুনিয়া সভার সব বিম্মিত অস্তর ৮১১ 

ল/লবিহারী দে, যিনি ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মেছিলেন, তার পাঠশালা জীবনের 

স্থ্তিকথায়ও এইরকম পরীক্ষার কথ পাই। লালবিহারী দের বয়স পাচ 
বছর হলে ১৮৩০ খ্রীন্টাবে তার হাতেখড়ি হয়। পরদিন সকালে তিনি গ্রামের 

পাঠশালায় পড়তে যান । গুরুমশাই মাটিতে বাংল! অক্ষর লিখে দেন আর 
"ল[লবিহারী দে তার উপর খড়ি বুলিয়ে লেখা মঝ্স করেন। পাঠশালায় 
লেখা, পড়া আর অন্ধ শেখানো হত। উচুমানের পড়ুয়ারা জখিদারি হিসাব 
আর চিঠি লেখাও শিখত। মানসিক অঙ্ক আর নুন্দর ছাদে অক্ষর লেখার 

উপর বিশেষ জোর দেওয়া হত। একমাত্র বই যা সাধারণত পড়ানো হত 
তা “শিশুবোধক? | পড়ুয়ারা সামর্থ্য অনুসারে কেউ এক আনা, কেউ ছু আন! 

বেতন দিত আবার গরিব পড়ুয়ারা সামান্য সিধা দ্রিয়েই রেহাই পেত। গুরু- 
মশাইয়ের মাসের আয় ছিল ছু টাকার মত। পড়ুয়ার সংখ্য৷ ছিল প্রায় ত্রিশ 
জন। তাদের মধ্যে ব্রাঙ্ষণ, বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখ ছাড়াও অন্যান্য নিম্নবর্ণের 

পড়ুয়া ছিল । 
ল/লবিহারী দের স্থতিকথায়ও সর্দার পড়ুয়া আর পলাতক পড়ুয়া ধরে 

আনার কথ|। আছে। পরীক্ষা সম্পর্কে তিনি লেখেন যে-ষন্ধ্যায় বৈঠকখান। 

ঘরে খুড়া মশাইয়ের সামনে তাকে পরীক্ষা দিতে হত। ছেলেরা একে “ঘোষা' 
বলত। মুখে মুখে কঠিন কঠিন অঙ্ক বলতে হত।১১৬ '“রামরসায়নে'ও পরীক্ষার 
এই “ঘোষা+ পদ্ধতির কথা পাই। লালবিহারী দের পাঠশালার স্থতি পাঠশালা 
শিক্ষাপদ্ধতির একটি এঁতিহাসিক দলিল সন্দেহ নেই। তার এই ছেলেবেলাকার 
স্মৃতির সঙ্গে তার 'গোবিন্দ সামস্ত' বা 180881 75258101466, বইটি মিলিয়ে 
পড়লে বাংল! পাঠশালার ইতিহা ও সমস্তার ইতিহাস সম্যক বোঝ! যায়। 

: ব্লামচন্দ্রের লেখাপড়ার বিবরণে অবশ্ত অঙ্কের কোন উল্লেখ নেই। মনে 
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হয় সংস্কৃত উচ্চশিক্ষা যারা শিখত তার] বড় একট] অঙ্কের ধার ধারত না॥ 

কিন্তু তাদেরও বাংলা অক্ষর পরিচয় ও লেখা শিখতে হত। কারণ তখন 

সংস্কৃত পুথিগুলি সাধারণত বাংল! হরফেই লেখা হত। যাইহোক, আমাদের 

উপরের আলোচনায় একথা স্পষ্ট যে সতের-আঠার শতকে বাংলা পাঠশাল। 

শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল, আর বেশ গতিশীল হয়ে উঠেছিল । বিভিন্ন বর্ণের 

লোকেরা! পাঠশাল! শিক্ষা নিত। মুসলমান পড়ুয়ার নজিরগ খুবই 
মেলে । এমনকি নিষ্নপর্ণের ধনী ঘরের ছেলেরা সংস্কৃত উচ্চশিক্ষাও পেতে 

পারত বলে মনে হয়। যদিও এরকম নজির খুব বেশি নেই। মধাযুগের 
পাঠশালা! শিক্ষার গতিশীলতার ছবিটা বেশ ভালো শোঝা যায় “আযাডাম রিপোর্ট? 
থেকে । ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা চালু হওয়ার ঠিক আগে দেশজ প্রাথমিক শিক্ষা! 
কিরকম ছিল তার একটা ধাস্থব ছবি পাওয়া যায় এই রিপোর্টে । 

আযাডাম রিপোর্ট 

দেশজ পাঠশালা শিক্ষা সম্পর্কে সরেজমিন ত্দস্ত করে উইলিয়াম আডাম 
১৮৩৫, ৩৬ ও ৩৮ খ্রীস্টাব্ধে তিনটি বিস্তারিত প্রতিশ্দেন পেশ করেন শিক্ষা 

কমিটির কাছে। তিনি জানাচ্ছেন যে, তখন বাংলা ও বিহারের দেড় লক্ষ 

গ্রামের বেশির ভাগ গ্রামেই একটি করে পাঠশালা! ছিল। তার মতে তখন 

এক লক্ষ দেশজ পাঠশালা! ছিল গরিব শ্রেণীর শিশুদের মাতৃভাষায় লেখা, 

পড়। আর অঙ্ক শেখার জন্য ১১৭ ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন ১৮৮৪ গ্রীস্টাব্খে 

জানাচ্ছে যে এরকম পঞ্চাশ হাজার পাঠশালাকে ১৮৮১-৮২ খ্রীন্টাষ্বের মধ্যে 

শিক্ষা বিভাগের আওতায় আনা হয়েছিল ।১১৮ আডামের রিপোর্ট থেকে 

বোঝা যায় এই পাঠশালা শিক্ষা বিশেষ বিস্তারলাভ করেছিল। আযাডাম 

আরে! জানিয়েছেন যে এই পাঠশাল! শিক্ষার সঙ্গে টোল বা চতুষ্পাঠীর সংস্কৃত 
উচ্চশিক্ষার কোন সম্পর্ক ছিল না। পাঠশালা ও টোল ছিল পুরোপুরি আলাদ 

এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ছুটি শিক্ষাধার! ।১১৯ সব বর্ণের ও ধর্মের শিশুরাই পাঠশালায় 

পড়তে আসত | শিক্ষকরাও ছিলেন সব বর্ণের ও ধর্মের । তবে এ'দের বেশির 
ভাগই ছিলেন কায়স্থ। 

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে উইলিয়াম ওয়ার্ড, বুকানন হ্যামিলটন এবং 
উইলিয়াম আযাডাম বাংল! পাঠশালা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন । এ"দের লেখা 



বাংলা পাঠশালার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ | ১১১ 

বিবরণ বাংল! পাঠশালার ইতিহাসের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল এবিষয়ে সন্দেহের 
কোন অবকাশ নেই। এ'দের মধ্যে আবার উইলিয়াম আডামই একমান্তর ব্যক্তি 

যিনি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে সরেজমিন ত্দস্তকরে এবং আগের লেখাগুলি 

খতিয়ে দেখে দেশজ শিক্ষ| সম্পর্কে পুর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পেশ করেছেন । কাজেই 

আমরা আযাডামের প্রতিবেদন নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচন। করব। 

আযাডাম রিপোর্টে দেখ! যায় যে, বর্ধমানের ১৩টি থানায় ৬২৯টি পাঠশালায় 

৬৩৯ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩৬৯ জনই ছিল কায়স্থ। বাকিদের ১০৭ জন ব্রাহ্মণ, 
৫০ জন সদ্গোপ, ৩ জন আগ্তরি, ১৩ জন বৈষ্ণব, ১* জন তেলি, ৯ জন টা 

(?), ৬ জন গন্ধবণিক, ৬ জন কৈবর্ত, ৫ জন চণ্ডাল, ৪ জন কুমার, ৩ জন নাপিত, 

৩জন ন্থবর্ণবণিক, ২জন গোয়াল|, ২ জন বাগ.দী, আর শাগ, ঠাতী, দৈবজ, 
বৈদ্ধ, যুগী, বাড়ুই, কামার, ময়র1, ধোবা, রাজপুত ও কলু একজন করে। ৯ জন 

মুসলমান আর ৩ জন খ্রীস্টান ।১২৭ বীরভূমে মোট যে ৪১৪ জন শিক্ষক 

সম্পর্কে খোজ নেওয়া হয় তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ আর সদ্গোপ ছিল 

মোট ৩৫৪ জন। বাকির! অন্য বর্ণের বা ধর্মের । একমাত্র কায়স্থ শিক্ষকের 

সংখ্যাই ছিল ২৫৬ জন। ১ জন ছিল মুসলমান শিক্ষক আর ৪ জন গ্রম্টান। 
দক্ষিণবিহারে ২৮৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ২৭৮ জনই ছিল কায়স্থ। মুশিদাবাদে 
৬৭ জন শিক্ষকের ৩৯ জন ছিল কায়স্থ ।১২১ 

পড়ুয়ারাও এইরকম বিভিন্ন ধর্ম ব1 বর্ণ সম্প্রদায় থেকে এসেছিল । বর্ধমানের, 
৬২৯টি পাঠশালার মোট পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ১৩**০-এর কিছু বেশি । প্রতি 
পাঠশালায় গড়ে ২১ জন লেখাপড়া করত । এদের মধ্যে ৩,৪২৯ জন ছিল৷ 

ত্রাহ্ণ, ১,৮৪৬ জন কায়স্থ, ১,২৫৪ জন সদ্গোপ। বাকিদের ৭৬* জন 

একেবারে নীচের স্তরের বিভিন্ন বর্ণের মানুষ । ১০৮ জন বৈগ্ঠ, ১৬১ জন 

ক্ষত্রিয়, +৬৯ জন মুসলমান আর ১৩ জন খ্রন্টান ছাড়া 'বাদবাকি পড়ুয়ারা 

এসেছিল মাঝের বর্ণের থেকে ।১২২ বীরভ্ৃমের পড়ুয়াদের ছবিও প্রায় একই 

রকম। আযাডাম জানাচ্ছেন, একেবারে নীচের বর্ণের এবং শ্রেণীর শিশুর। 

ক্রমেই বেশি বেশি করে পাঠশালায় পড়তে আসছিল। তিনি এবিষয়ে, 
একট। গতিক্ঈীলত) লক্ষ করেছিলেন ।১২৩ তার মতে পাঠশালা! ছিল মধ্য 

ও গরিব শ্রেণীর শিক্ষার জায়গা! । খেয়াল করলে দেখা! যাবে বর্ধমানের 

মোট তের হাজার পাঠশাল! পড়ুয়ার অর্ধেকই নীচুবর্ণ থেকে এসেছিল। 
ত্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা চালু হওয়ার সঙ্গে কিন্ত এই গতিশীলত! থেমে ধায়), 
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আসলে ব্রিটিশ আযাংলো-বেঙ্গলী স্কুল শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশজ 
পাঠশাল৷ শিক্ষা তার জীবনীশক্তি হারাতে থাকে । আগে উচুত্রেণীর ব্রাঙ্মণ- 
কায়স্থরা সংস্কৃত বা আরবী-ফারশী পড়ত। অআ্যাডামের প্রতিবেদনে দেখা 
যায় যে প্রায় সমান সংখ্যক হিন্দু ছাত্র সংস্কৃত ও আরবী-ফারসী স্কুলে পড়ত । 

সবচেরে উল্লেখযোগ্য হল আরবী-ফারসী স্কুলের মোঁট পড়ুয়ার বেশির ভাগই 
ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু। আরবী-ফারসী স্কুলের মোট ৩৬৬৩ জন পড়ুয়ার মধ্যে 
২*৯৬ জনই ছিল হিন্দু।১২৪ সংস্কৃত টোল বা চতুপ্পাঠীতে কিন্তু মুললমান 
পড়ুয়ার দেখা পাওয়৷ যেত না। এবিষয়ে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে “সমাচার দর্পণে' 
প্রকাশিত রামমোহন রায়ের একটি লেখা বিশেষ তাৎ্পর্যপূর্ণ। রামমোহন 
লিখেছেন-__ 

“অপর আমার পিতার পূর্বপুরুষদের ব্যবহারান্ছসারে এবং পিতার বিশেষ 

ইচ্ছাক্রমে আমি পারস্য ও আরবীয় বিদ্যা অভ্যাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, যেহেতুক 
মুদলমানের আদালতে কর্মাকাংক্ষির্দের এই দুই ভাষায় বিদ্যার অত্যাবশ্তক 
এবং আমার মাতামোহেরদের ব্যবহারাম্থপারে আমি সংস্কৃত ভাষা ও ধর্ম. 

শাঞ্ের পাঠারন্ত করিলাম, এ সকল শাস্ত্রের মধ্যে হিন্দুরদের যে সকল বিদ্যা 
ও ব্যবস্থা সমুদায়ই আছে ।”১২ 

মুঘল ও ব্রিটিশ আমলে বাংলা4 জমিদারর। বেশির ভাগই ছিল উচ্চবর্ণের 
হিন্দু। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থান এই ছুই আমলেই তাদের রাজভাষা 

শিখতে আগ্রহী করেছিল। আবার সমাজে নিজের অবস্থানের নিরাপত্তার 
স্বার্থেই এরা সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করত। বাংল! ভাষার প্রতি 

বা বাংলা পাঠশাল। শিক্ষার প্রতি এদের কোন শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ ছিল না। 
না থাকারই কথা । এতে অবশ্ঠ প্রাক্-ব্রিটিশ আমলে সাধারণ মানুষের লাভ 

বই ক্ষতি হয়নি। সাধারণ মানুষ নিজেদের মতো করে নিজেদের শিক্ষা- 
ব্যবস্থ। গড়ে তুলেছিল । সাধারণ মানুষের শিক্ষাব্যবস্থা হিসাবে পাঠশালাগুলি 

পুরোপুরি আলাদাভাবে গড়ে উঠেছিল। পাঠশাল! শিক্ষকদের পাঠশালা! পড়ুয়ার 
উপর নির্ভর করতে হত, ফলে বেশি করে পড়ুয়া যোগাড় করাই ছিল তাদের 
স্বার্থ। আর তাই পাঠশাল| শিক্ষা ক্রমেই নীচের মান্ষকে আরো বেশি 

করে টানছিল।১২৬ 

ব্রিটিশ আমলের প্রাথমিক স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল, আর কলেজের ক্রমসম্পকিত 

গোট| ব্যবস্থা আগের আলাদ। শিক্ষাব্যবস্থার গোড়া ধরে টান মারল । বিভাগীয় 
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প্রাথমিক স্কুলের দাপটে পঠিশাল! শিক্ষার দম ফুরিয়ে গেল। এই নতুন 
শিক্ষাব্যবস্থা উচুশ্রেণীর, বিশেষ করে নতুন গজিয়ে ওঠা ভদ্রলোক শ্রেনীর 
পক্ষে যতটা প্রয়োজনীয় ছিল নীচুশ্রেণীর পক্ষে ঠিক ততটাই অপ্রাসঙ্গিক ছিল। 
উচু ও নীচুশ্রেণীর একই শিক্ষাব্যবন্থায় স্বাভাবিকভাবেই নীচুধর্ণের ও শ্রেণীর 
শিশুর হয়ে গেল অবাঞ্ছিত। শিক্ষা! হয়ে উঠল উঁচুশ্রেণীর একচেটিয়া কারবার । 
আর নীচুবর্ণের ও শ্রেণীর শিশুর! শিক্ষার আঙিনার বাইরে চলে গেল। 

যাইহোক, আঠার শতকের বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ ও উনিশ শতকের 
গোড়ার সরকারি-বেসরকারি নথি ও সাক্ষ্য থেকে জানা গেল যে তখন পাঠশালা 

শিক্ষা সার! দেশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এবং সাধারণ থেটে খাওয়া মানুষ ক্রমেই 
বেশি করে এই শিক্ষায় অংশ পিচ্ছিল। এবার দেখা যাক প1ঠশালাঙ্ক 
পড়ানোর পুঁথিগুলি, পাঠশালার পাঠ্যবিবয় সম্পর্কে আমাদের কতটা ওয়াকি- 

বহাল করে। পাঠশালার পাঠ্যবিষয়গুলি কি ছিল আর সেগুলি সাধারণ 
খেটে খাওয়া মানুষের জীবনের সক্ষে কতট! সঙ্গতিপূর্ণ ছিল সে আলোচনাই 
আমাদের উদ্দেস্ত; | 

পাঠশালার পুথি  চৌত্রিশা ও বাংলা পঞ্চাশদ্ বর্ণ 
পাঠশালার পুথির বিবরণ পাই আমরা প্রধানতঃ আবছুল করিমের “বাঞ্ালা 

প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, আর পঞ্চানন মণ্ডল সংকলিত পু থি-পরিচয়* প্রথম 
ও দ্বিতীয় খণ্ডে। একাধিক চৌতিশার বিবরণ পাশয়া যায় এদের পু"ির 
তালিকায় । আবছুল করিমে দেখি 'চৌভ্রিশ অক্ষরের চৌতিশ!”, পাধিকার 
চৌতিশী” 'কালকেতুর চৌতিশা” “ঘ্ধন্ধার চৌতিশা”, “দময্স্তির চৌতিশা”, 
“কৃষ্ণের একপদী চৌতিশা'র উল্লেখ ।১২৭ 'পু'খি-পরিচয়ণ প্রথম খণ্ডে শর 
দাস রচিত “অক্ষর বর্ণন” নামে একটি অক্ষর শেখার পুখির বিবরণ আছে । 

তাতে দোখি-- 
কঃ বলে কৃষ্ণ কথ। সথন একমন হুঞা | কহিব কৃষ্ণের চৌত্রিশ অক্ষর লঞ্| | 
খঃ বলেখেতি তলে মনন্ত দেহ প্যাঞ্া / খানিক থাকরে ভাই সাধু সঙ্গ 

লএঞা] | 
গঃ বলে গোবিন্দ নাম বড়ই মধুর/গোবিন্দ ভজএ জেই পে বড় চতুর ।১২৮ 

এটিও আমলে একটি চৌত্রিশার পুথি। লিপিকাল ১২৭৩ সাল। খুব 
দেশজ ৮ 



১১৪ / বাংলার দেশজ শিক্ষাধার! 

পুরনে! পুঁথি নয়। তবে মঙ্গলকাব্যে চৌত্রিশার উল্লেখ থেকে বোঝা যায় 
চৌত্রিশার সাহায্যে বর্ণপরিচয়ের প্রথা বহুকালের । আসলে এইসব চৌত্রিশ! 

থেকেই আমর! বুঝতে পারি পাঠশালায় বর্ণপরিচয় হত কিভাবে । আধুনিক 

'অ-এ অজগর আসছে ভেড়ে”, 'আ-এ আমটি আমি খাব পেড়ে চৌত্রিশারই 
রকমফের মাত্র। একট! বিষয়ে অবস্ঠ কিছুট! খটকা আছে ।। বাংল বর্ণমালার 

সংখ্যা ৪৭ আর “ক্ষ আর "* বাদে ৪৫টি। অথচ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের 
চৌত্রিশাতে পাই ৩৪টি অক্ষর । পঞ্চানন মণ্ডল লিখছেন-_“্বর্তমানে “ক্ষ” ও 
«, বাদে বাঙ্গালা বর্ণমালায় শ্বর ও ব্যঞ্জববর্ণ মোট ৪৬টি রহিয়াছে ; কিন্ত 

পূর্বে বিদ্যা আরম্ভ হইত ৩৪ অক্ষরের বর্ণমালা সহযোগে । এই ৩৪ অক্ষরের 

ধারা আমর] বাঙ্গাল মঙ্গলকাব্যে 'চৌত্রিশা-স্তরের মধ্যে রক্ষিত দেখিতে 
পাই ।”১২৯ সমস্যার সুরাহা কিন্ত হল না। আই সিনের বিবরণে দেখি 

৪৯টি অক্ষরের উল্লেখ । হিউয়েন সান্ ৪৭টি অক্ষরের উল্লেখ করেছেন 1১৩০ 

আর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অ-কারাদি ক্ষ-কারান্ত পঞ্চাশদ বর্ণের উল্লেখ 

দেখি। 

তিনটি ছাপা "শিশুবোধকে” আমরা অক্ষরপংখ্যা পেয়েছি তিন রকম । 
বেণীমাধব ভট্টাচার্য “সংশোধিত 'শিশুবোধকে” আছে ১৪টি স্বর আর ৩৭টি ব্যঞ্তীন- 

বর্ণ, মোট ৫১টি বর্ণ। তারাটাদ দাস১৩১ “সংগৃহীত” “শিশুবোধকে' দেখি ১৬টি 

বর আর ৪০টি ব্যঞ্জন, মোট ৫৬ বর্ণ ।১৩২ পূর্ণচন্দ্র শীল সম্পাদিত 'শিশুবৌধকে' 

পাই ১৬টি স্বর আর ৪১টি ব্যঞ্চন, মোট ৫৭টি বর্ণ ।১৩৩ বেণীমাধব ভট্টাচার্ধের 
বইয়ে স্বরবর্ণের মধ্যে অং; ও অঃ নেই ১ আর ব্যঞগ্জনবর্ণের মধ্যে “২১2১৮ 

নেই। তারার্টাদ দাসের বইয়ে ব্যঞ্তনবর্ণের মধ্যে ক্ষণ নেই । “অং, অং” ক্ষ 

*₹ ১০১ থি*” ১ এই টিকে বর্ণঘধো ধরলেও মোট বর্ণ দাড়ায় ৫০ট | কাজেই 
চৌজ্িশ অক্ষরের মীমাংসা হয় না। 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাঁলাগরের 'বর্ণপরিচয় বা তার প্রভাবে লিখিত বইগুলিও এ 
সমন্তার সুরাহা করতে আমাদের কোন সাহায্য করে না। ঈশ্বরচন্দ্র 

“বর্ণপরিচয়ে আছে ১২টি স্বর আর ৩৯টি ব্যগনবর্ণ। ভিনি স্বরবর্ণ থেকে “অং, 
“অঃ, “দীর্ঘ খ' “দীর্ঘ » বাদ দেন। আর ব্যঞ্জন থেকে “ক্ষ' ও “৬ ছেঁটে দেন 1১৩৪ 
যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভৃষণ ঈশ্বরচন্দ্রকেই অন্দরণ করেন । তার শিক্ষাসোপানে'ও 
দেখি ১২টি স্বর আর ৩৯টি ব্যঞ্জন 1১৩৫ রামনুন্দর বসাকের 'বাল্যশিক্ষা-় হ্বর- 

বর্ণ ১২টি, ব্যঞ্জনবর্ণ ৪*টি। ক্ষ" বাদ গেছে। আর-প্ড়১+ “৭ * কে. 



বাংল! পাঠশালার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ |] ১১৫ 

আলাদা করে ধরা হয়েছে।১৬৬ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা মোহিনীমোহন কনর 
“খোকার বই”-তেও দেখি ১৩ স্বর আর ৪* ব্যঞ্রন। মোহিনীমোহন “দীর্ঘ ধ'-কে 
স্বরবর্ণে জায়গ! দিয়েছেন তা্তার স্বরের সংখ্যা তের ।১৩৭ 

এদিকে হিন্দু স্থল পাঠশালার ক্ষেত্রমোহন দত্ত “সংগৃহীত' “শিশু সেবধি বর্ণ- 
মালায় আছে ৩৪ ব্যঞ্জন আর ১৬ স্বর ।১৩৮ ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির 

বর্ণমালা"য়ও আছে ৩৪ ব্যঞ্রন আর ১৬ স্বর 1১৩৯ কিছু পরে ১৮৪১ শ্রীস্টা্জে 

ছাপ! ক্যালকাটা খ্রীগ্লিয়ান স্কুল বুক সোসাইটির 'জ্ঞানারুণোদয়ঃ অর্থাৎ বালক 

শিক্ষার্থ প্রথম সহজ উত্তরোত্তর কঠিন পাঠযুক্ত বক্ষভাষার বর্ণমালা'-য় দেখি ৩৪ 

ব্যগ্রন আর ১৪ স্বর । স্বরবর্ণ থেকে 'মং, আর “অঃ” বাদ দেওয়। হয়েছে ।১৪০ 

কিন্তু ১৮৪৯ শ্রীন্টাবে ছাপ! মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষ।-তে পাই ১৬ 

স্বর আর ৩৪ ব্যঞ্চন। মোট ৫০ বর্ণ ।১৪১ আবার রবীন্দ্রনাথের “সহজ পাঠে, 

দেখি ১১টি স্বরবর্ণ আর ৩৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ ।১৪২ “শিশু সেবধি বর্ণমালা”, স্কুলবৃক 

সোসাইটির 'বর্ণমাল! আর 'জ্ঞানারুণোদয়ে' ব্যঞনবর্শ আছে আগে । আর পরে 

দেওয়া আছে স্বরবর্ণ। ব্যগ্নবর্ণ থেকে “ড়, ঢ, যর, ২» 2, ৭ এই সাতটি বাদ 

গেছে। কিন্তু 'ক্ষা-কে ধরা হয়েছে। “শিশুশিক্ষাতেও মদনমোহন এই নীতি 

নিয়েছেন। আসলে এই ষোল স্বর আর চৌন্রিশ ব্যঞচনবর্ণ নিয়েই বাংলা 

'অকারাদি ক্ষকারাস্ত পধাশদ বর্ণ। মর্নমোহন তর্কালঙ্কার বাংল! পঞ্চাশ বর্ণের 

ধারা মেনেই *শিশুশিক্ষা” রচনা করেছিলেন । 

'সহজ পাঠে» রবীন্দ্রনাথ স্বরবর্ণ থেকে “দীর্ঘ খ, » দীর্ঘ », অং, অঃ”, এই 

পাঁচটিকে বাদ দিয়েছেন । ব্ঞ্জনে ক্ষ” শুদ্ধ ৩৪ অক্ষর রেখেছেন, “শিশুশিক্ষা” আর 

বর্ণমালা'র মতোই । চৌত্রিশ অক্ষরের চৌতিশা৷ এবার যেন একটু খোলস! হল । 

চৌতিশ! আসলে চৌত্রিশ ব্যঞ্জনবর্ণের পরিচয় । বাংল! পাঠশালায় অক্ষর পরিচয় 
হত ৩৪টি ব্যঞ্চনবর্ণ দিয়ে। স্বরের যূল কাজ ব্যঞ্জনের সক্গে যুক্ত হয়ে শব্বগঠন 

করা। ব্যঞ্জবর্ণ শব্দে জায়গ! নেয় নিজ রূপ বজায় রেখেই কিন্তু স্বরের আকুতি 

যায় পান্টে। "শিশু সেবধি বর্ণমাল।” স্কুল বুক সোসাইটির “বর্ণমালা” ও “জানার 

গোদর়েখ বাংলা পাঠশালার* রীতি অস্সারেই ব্যঞ্চনবর্ণ আগে দেওয়া হয়েছে। 

বেণীমাধব ভট্টাচার্ধের “শিশুবোধকে”ও ব্যঞ্জনবর্ণ আগে,পরে হ্বরবর্ণ। চৌতিশাগুলিও 
ক খ গ খএইক্রসদিয়েইশুরু। 'কবিকন্কণ চণ্ডী'তে দেবীর গেত্রিশ অক্ষরে 

নামকথনে যে ক্রম পাই তা এইরকম-_ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ই(&), ট, 

ঠ, ড, ৮, ণ (য়রণ্য রকূণা রামি),। ত, থ, দূ, ধ, ন, প, ক, ব, ভ, ম, য, 



১১৬ / বাংলার দেশজ শিক্ষাধার! 

(জমের নন্দিনী ) র, ল, ব, শ, (নৈলহ্বতা ), স, হ, ক্ষ 1১৪৩ কেবল ' 

আর “ষ” নেই । আগলে 'শ'-এর জার়গায়ও 'স' ব্যবহার করা হয়েছে । বাংলায় 
'শ, ষ, স+এর উচ্চারণ এ'ই রকম। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বানানের 
দিকে নজর দিলে দেখ। যাবে উচ্চারণভিত্তিক বানান লেখা হত। ফলে “যম: 

লেখা হত “জম” এই বানানে । যাইহোক, চৌতিশী যে চৌত্রিশ বাঞ্জন তাতে 
সন্দেহ নেই। উনিশ শতকের মাঝাবাঝিও ধারা জন্মেছিলেন তাদের লেখা 

শুরু হয় ব্যঞ্নব্ণ দিয়ে। স্বরবর্ণ শেখেন তার! ব্যঞ্চনবর্ণের পর । কৃষ্ণকুমার 

মিত্র ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন । পাচ বছর বয়সে তার হাতেখড়ি হয়। 

পুরোহিত তাকে “আজি শ্রী, ক, খ, গ, ঘ ৮” লেখান। পরে তিনি স্বরবর্ণ 

শেখেন | তার শিক্ষা শুরু হয়েছিল 'শিশুবোধক' পিয়ে । পিপিনচন্দ্র পাল, যিনি 
১৮৫৭ খ্রীসণাৰে শ্রীহট্টের 'মন্তর্গত পৈল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তারও 'আগ্রি 

ক, খ' লিখে লেখা শুরু হয় এবং "শিশুবোধক' দিয়ে পড়া শুরু হয়। এটাই তখন 

রেওয়াজ ছিল।১৪৪ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, যিনি ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে 

জন্মেছিলেন, তিনিও হাতেখড়ির পর “ক, খ, গ, ঘ' লেখেন পরে 'শিশুবোধক' 

পড়েন ।১৪৫ পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্ের এই মনীষীদের বাল্যশিক্ষার বর্ণনায় দেখা 
যাচ্ছে বাঞ্জনবর্ণ দিয়ে লেখা শেখ। শুরু আর শিক্ষা শুরু 'শিশুবোধক' দিয়ে। 

বোঝ। যায় ছুই বঙ্গেই এই বই পড়া হত এবং লেখা শেখার একই প্ররথ 

চালু ছিল। | 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে সম্ভবত মদনমোহনের “শিশুশিক্ষা” থেকেই 

স্বরব্ণ আগে 'আর ব্যগুনবর্ণ পরে দেওয়ার রীতি শুরু হয়। ঈশ্বরচশ্্র বিদ্যাসাগর 

বোধহয় প্রথম বাংল! পাঠ্য বইয়ে “ক্ষ বাদে ৩৯ ব্যঞ্কনের রেওয়াজ চালু করেন । 

তিনিই “দীর্ঘ খ, দীর্ঘ », অং, অ+” স্বরবর্ণ থেকে বাদ দেন। রবীন্দ্রনাথ 
'৯,কেও ছাটাই করে ১১টি স্বরবর্ণে পাঠ দেন। কিন্তু “ক্ষ” শুদ্ধ চৌত্রিশ ব্যঞ্চনের 

পুরনে। বাংল! রীতি ছাঁড়েন না। 
বাংল! ব্যাকরণ মতে ম্বরবর্ণ এগারটি । চারটি হুহ্বস্বর “অ, ই, উ, খ' আর 

সাঅঁট দীর্ঘস্বর 'আ, ঈ, উ, এ, এ, ও, গ । £৯"কার বাংলায় ব্যবহার হয় না। 

আর ব্যঞ্চনবর্ণ ক্ষ" সমেত ৩৪টি । ক-বর্গ, চ-বর্গ, ট-বর্গ, ত-বর্গ, প-বর্গ এই 

পাঁচটি বর্ণে ২৫ অক্ষর) “য, র, ল, ব” এই চারটি অস্তঃস্থ বর্ণ; আর 'শ, ষ, স, 

হ" এই চারটি উন্মবর্ণ। মোট হুল ৩৩টি বর্ণ । সঙ্গে ক্ষা-কে নিলে হয় ৩৪ বর্ণ । 

“১”, এই তিনটিকে বলে অযোগবাহ। মধ্যযুগের বাংলায় এগুলির ব্যবহার 
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বড় একট! দেখা যায় না। এগুলি ব্যবহার.না করেও স্বচ্ছন্দে বাংল। লেখ যায় । 

'আর “ড়, ঢ, য়, ঘ এই চারটি আধুনিক বর্ণ ।১৪৬ আমাদের দেখা “শিশুবোধক' 
ও 'বাল্শিক্ষ।” বিশ শতকে ছাপা । মনে হয় 'শিশুশিক্ষা” ও 'বর্ণপরিচয়ে'র 
দ্বার এগুলি প্রভাবিত। যাইহোক, রবীপ্রনাথের বর্ণপ-্কার নিঃসন্দেহে বাংলার 

প্রচলিত বিধিসম্মত । 

স্যাখত £ শুভঙ্করের আর্ধা 

পাঠশালার আর একটি জরুরি পু'খি 'ম্যাখত বা 'লেহাখত? । “সেহা” ফারসী 
শব অর্থ "হিসাব আর “খত, চিঠি বা নথি। “সেহাখত' কথার অর্থ হিসাবের 
নথি। শিশুবোধকে “সেহাখত সন্ধান নামে একটি বিষয় আছে । তাতে 

জমিজমার হিসাব, টাকা-পয়সার হিসাব রাখার নিয়ম ধর্ণনা করা আছে । শেষে 

আছে--”তলবে উন্থুল দিলে বাকী জানা যায়। / কার বাকী হয় কার ফাজিল 
বুঝায় ॥ | তলবে ফাজিল আর উন্থল বাকীতে। /বাহির তেরিজ দিয়া হয় 
মিলাইতে 1৮১৪৭ জমিদারি সেরেস্তার কাজের জন্য 'সেহাখত সন্ধান” জান। 

বিশেষ জরুরি ছিল । খাজনাপত্র ইত্যাদির হিসাব রাখার নিয়ম শেখার জন্যও 

এর দরকার হত। 

'পুঁথি-পরিচয়ে'র প্রথম খণ্ডে শ্তাখত” শিরোনামে দশজন লেখকের ভণিতা- 

যুক্ত সন্দর্ভের নমুন! দেওয়া হয়েছে । লিপিকাল দেওয়া আছে ১০৮৯-৯৩ সাল 

(মল্ল্াব্ধ নয়) অর্থাৎ সতের শতকের শেষ দিকে লিপি কর হয়েছে । এতে চিঠি 
লেখার ধারা, পাঠশালা শিক্ষার ধারা, আস্কর উদাহরণ সবই আছে । নারায়ণ 

দাঁস চিঠি লেখার বয়ান শেখাচ্ছেন এইভাবে 

্্ীপ্তরচরণ বন্দ করিয়া মন্তকে | পত্রের নিয়ম কিছু কহিব সংক্ষেপে । 

পিত্যামহো মহাঁসয় করিয়া প্রণাতি / সেবকান সেবক বলিয়া লিখি 

পাতি । | -.'জ্ঞাতি বন্ধু আদি যত গুরুজন | সেবক প্রণাম গ্ষরি লিখি 

নিবেদন | | পরম পুজনিয় বলি দিবে শিরনাম / পত্রের নিয়ম এই মুন 
সাবধান ।*১৪৮ 

তখন পাঠশালায় “চিঠিপত্র লিখিবার ধারা”, "নাম লিখিবার ধারা, “গ্রাম 

লিখিবার ধারা” শেখানো হত। "শিশুবোধকে”ও এইসব বিষয় আছে। 
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আবছল করিমের পুথির বিবরণে চিঠি লেখার বযনান শেখার একটি সন্দর্ভ আছে । 
'জমিদারের কাছে গোমস্থার পত্র” নামে এই সন্দর্তভে দেখি-_ 

গোমস্থাএ নিবেদএ স্থ্ন চৌধুরি মহাশএ 
বিক্রমপুরের অধিকারি তুমি । 

কিঞিতি করিবে মন মোর এক নিবেদন 

সাক্ষাতে কছিতে পারি আমি ॥ 

বর তুষ্ক সম্তাপে তোমা আশ্র লইল বাপে 

অন্যকিছু সাহশ্র ( সাশ্রয়) পাইবার । 

বকেআ। মোর বাকী নাই গোচরে তোমার ঠাই 

কোনদেশে হেন অবিচার ॥ 

পোনর টাকা যুলি ধানি চল্লিশ টাকা গনাই আমি 
ইত পীদাএ কাগজ সব চাহ ।১৪৯ 

'পু থি-পরিচয়ে' আর একটি সন্দর্ভের নমুনায় দেখি-__“অষ্টাদস ছাণাল পড়িছে 

নিরন্তর | অষ্টশবী আদি করি পড়িল অমর । / বিবিধ প্রকারে অঙ্ক শিখিআছে 
সভে | অষ্টকোঠ৷ অই্টপর সিক্ষা করে ইবে। / সরকার বেড়িয়া সভে বস্তে ডানি 

বা | অধ্যয়ন করাইছে স্খিরাম খা । | তিলির নন্দন তার নারাঙ্ষিতে বাস | কঠিন 
কঠিন কঙ্ক করিছে প্রকাস।”১৫০ এই সন্দর্ভের সাক্ষ্যে পঞ্চানন মণ্ডল লিখেছেন, 
“ত্রাঙ্মণেতর জাতিদের ছিল গুকুমহাশয়ের পাঠশালা! । সেখানকার কৃতিত্ব ছিল 

সাধারণতঃ কঠিন কঠিন অঙ্ক প্রকাশ করাতেই । অষ্টকোঠা, অষ্টশব্দী, অমর 
প্রভৃতির অধ্যাপন। অধ্যয়ন চলিত পেখানে ন্থখিরাম খ।-এর মতো তিলির ছেলের 

কর্তৃত্বে। সেখানেও অবলম্বন হাতে লেখা পুথি ।”১৫১ সবই ঠিক কিন্তু একটা 
খটকা থেকে যায়। “অমর বলতে যদি “অমরকোষই বোঝায় তাহলে কি বুঝব 
পাঠশালায় সংস্কৃত শেখানো হত, নাকি “অমরকোষে'র কোন বাংল। তর্জম। 

পড়ানো হত। এইসব সন্দর্ভের ভাষা ও বানান দেখে কিন্তু মনে হয় আদে৷ অমর 
পড়ানো হত না। এটা একটু বাড়িয়ে বলা হয়েছে । এই বাড়িয়ে বলার প্রবণতা 
কিন্তু মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে বিস্তর দেখ। যায়। যাইহোক, 'পু'খি-পরিচয়ে*র 
১৭নং পুথি যাতে এই সন্দর্ভগুলি আছে, তার কাল দেখে বোঝা যায় সতের শতকে 
পাঠশালা শিক্ষা পরিণত রূপ পেয়েছে । আর সেখানে ব্রাঙ্ধণৈতর জাতিদেরই 

প্রাধান্ত ছিল। এই পু'থিটিতে যে দশজনের ভগিতাযুক্ত সন্দঙ আছে তাদের 

নয়জনই অত্রাক্গণ। আর একমান্ছ ব্রাহ্মণ ঘিজ্জ রামহুলাল রায়ের লন্দর্ভেই রয়েছে 
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'তিলির নন্দন সথখিরাম খা নামক পাঠশালা! শুরুর উল্লেখ । পাঠশালার শিক্ষায় 
অঙ্কের উপর যে বিশেষ জোর দেওয়া! হত সেবিষয়েও সন্দেহ নেই। আর অঙ্ক 

শেখার আর্ধায় বা সেহাখতে কায়স্থ বালার উল্লেখ দেখে পাঠশালায় কায়স্থের 

প্রীধান্ত সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। 

পাঠশালায় অঙ্ক শেখার অনেক আর্ধার নমুনা পাওয়া যায়। এইসব 
আর্ধাগুলি সাধারণতঃ শ্তভঙ্করের আর্ধা বলেই পরিচিত ছিল। বেশি দিনের 

কথা নয়, ধার! কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের “মাট্রিক' পরীক্ষা দিয়েছেন তারাও 

ছোটবেলায় শুভঙ্করের আর্ধা মুখস্থ করেছেন৷ তাদেরও 'কড়াকিয়া” 'গণ্ডাকিয়া” 
পড়তে হয়েছে । তাঁরা অনেকেই “কুড়বা কুড়ব! কুড়ব! লিজ্জে। | কাঠায় কুড়বা 

কাঠায় লিজ্জে॥ | কাঠায় কাঠায় ধূল পরিমাণ । | দশ বিশ গণ্ড হয় কাঠার 
প্রমাণ” এই কাঠা কালি বা বিঘা কালি “জমি বিঘা যত তঙ্কা হইবেক দর। 

| ভ্কা। প্রতি ষোল গণ্ড। কাঠা! প্রতি ধর ॥ | যত আনা তত গণ্ডা পাই প্রতি বট। 

/ গণ্তা প্রতি ষোল তিল ঘুচাও কপট ॥ | কড়া প্রতি চারি তিল শুভঙ্কর ভগে। | 

জম] বন্দী কর শিশু আনন্দিত মনে ॥”১৫২-_-এইসব শুভঙ্করের আর্ধা মুখস্থ 
করেছেন বানান শেখার সঙ্গে সঙ্গেই। সেইসঙ্গে অন্তত কুড়ি ঘরের নামতা 

'বশ্যই মুখস্থ করতে হত। 

শুভঙ্কর কে ছিলেন? কোন্ সময়ের লেক ছিলেন? শুভঙ্করের নামে 

একাধিক আর্ধা রচয়িত1 ছিলেন কিনা? এইপব বিতফ্কিত বিষয়ের অবতারণা 

না করেও বল! যায় সতের শতক থেকেই আর্ধাপুরু শুভঙ্করের নাম শোন! যায়। 

দীনেশচন্্র সেন তার “বৃহৎ বঙ্গে ১৮৫৫ খ্ীস্টাঙ্ধের হাতে লেখা একখানি শুভস্করী 

পুথি থেকে লম্বা উদ্ধৃতি দিয়েছেন । তিনি জানাচ্ছেন “লঙ সাহেব উনবিংশ 

শতাব্দীর মধাভাগে লিখিয়াছেন ১৪৭ বতপর যাবৎ শুভস্করের আর্ধ্যার আবুত্তিতে 

অনুমান ৪০,০০০ বঙ্গ বিষ্ঠালয় মুখরিত হইয়া আসিয়াছে ।১৫৩ পরবর্তী 

মঙ্গলকাব্য রচয়িভার্দের মতোই পরবর্তী অনেক আর্ধা রচয়িতাই শুভঙ্করের আর্া 

স্মরণ কয়ে তাদের আর্ধা রচন! করেছেন। পুি-পরিচয়ে'র প্রথম খণ্ডে 

১০৮৯-৯৩ বাংলা সালে লিপি করা একটি পুঁথি থেকে কিভাবে পাঠশালায় 

অঙ্ক ও বিভিন্ন বিষয় শেখানো! হত, তার কিছু নমূন1 দেওয়া আছে। কৃষিজীবীর 

পক্ষে প্রয়োজনীয় একটি অদ্বের নমুন1 এইরকম -- 

*শুভস্করে সদাকাল করিয়! প্রণাম | স্তাখত (0) (1) হন ইহা কছে 
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সোভারাম ।% | মক সহরে আছে পীরের দস্তগির ! শতকোটা বিঘা জমি ও হার 
জাগীর। / শত শীসে গোছ হয় শীসে শত ধান | পীরের দোয়ায় ফলে স্কল 

সমান । | বিঘ। পরিমাণ হয় শত কাহন গোছে ! কেও ধান হুয়া পীর কায়স্তকে 
পুছে 1” ১৫৪ 

ধাধার আকারে লেখা এইসব অস্ষের প্রশ্ন দেখে শিশুপাঠ্য বাংল অস্ক 

বইয়ের প্রশ্নধোধক অঙ্কের কথা মনে পড়ে । সেদিন গেছে যখন বাংলা স্কুলের 

পড়ুয়ারা তথ1কথিত ইংরেজি দ্ষুলের ছাত্রদের চাইতে অস্কে অনেক ধেশি দক্ষ দলে 
্বীকৃতি পেত। এমনকি উনিশ শতকের হিন্দু স্কুলের ছাত্রদের চাইতে বাংলা 
স্কুলের পড়ুয়ারা অস্কে অনেক দড় ছিল। 

পু'খি-পরিচয় দ্বিতীয় খণ্ডেও আমরা এরকম অঙ্ক শেখার অনেক আধার 

নমূনা পাই । তৃগুরাম, দুর্গারাম, গোবিন্দরাম, শুভঙ্কর ও বান্থদেব ঘোষের এই 
আর্ধাগুলির লিপিকাল দেখা যাচ্ছে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ৷ বাস্থদেব 

ঘোষের আর্ধার একটি অঙ্কের প্রশ্ন ও তাঁর সমাধান এইরকম-_ 

সাতটাকায় সাত বিঘা সরিষার জমী, হকু না হকু খন্দ কৌড়ি নাই কমি । 
পাকা খন্দ দেখি তথা পক্ষের উৎপাত, ফান্দ বসাইয়া গৃষ্থ হইল তফাত । 
হেনকালে তথা আইষে আশী হাজার ছ সয় চল্লিস পক্গগণ, 

হরশীত হয়্যা সরিষা করয় ভক্ষণ ! 

দৈবজোগে এক পক্ষ পড় গেল ফান্দে, গৃহস্থের পায়ে ধরা 

সেই পক্ষ কান্দে। 

পরানে ন] মার মোরে যুন চাষ। ভাই ; পঞ্চক করিয়। 
কৌড়ি লহ মোর ঠা'ঞ। 

বাষুদেব ঘোষ তবে কহে কায়েস্থেরে পক্ষ প্রাতি কত পড়ে কহত আমারে । 

এতেক যুনিয়৷ তবে কায়েস্তের গন, হাতে খড়ি লয় করে অঙ্কের পাতন। 

হরিয়া পুরিয়া অন্ক করিল পীননয়, পক্ষপ্রিতি এক দস্তি 
কমি বেশী নয ।১৫৫ 

পাঠশাল! শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের পাঠপ২ংকলনের পু'থিও দেখা যায় । বংলা 

প্রাচীন পুখির বিবরণে” “বিবিধ সন্দর্ভের পুঁথি" বলে একটি পু'থির বিবরণ আছে। 

আবছুল করিম জানাচ্ছেন_-“ইহা একথানি সংগ্রহ গ্রন্থ বা নানা! কবির রচিত 

পাচালী,বারমান্তা,চৌতিশা,স্লোক প্রভৃতির একখানি ক্ুত্র '217001012350)9১ 1” 

নরোতুম কেরানির লিপি কর] 'এই পু'থিটি ১১৭৯ মী সনের লেখ । ১৫৬ উনিশ 
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শতকে ছাপা "শিশুবোধক+ও এইরকম একটি বিবিধ পাঠসংকলন 1 জেমম 
লঙ, তার 4 £০5০727726 0212108%6 07 86772211 7/0785-এ ১৮৫৪, 

খ্ীষ্টাঝে ছাপা একটি “শিশুবোধকে'র বিবরণ দিয়েছেন । তাতে অক্ষর পরিচম, 
নামতা, অঙ্ক, গঙ্গা বন্দন। থেকে গুরু-দক্ষিণা, দাতা কর্ণ, ওহলাদ চরিজ ও চাণক্য 

শ্লোক সবই সংকলিত হয়েছিল। ১৫৭ এই শিশুবোধক গ্রামবাংলার 

পাঠশালাগুলিতে অবশ্ঠপাঠ্য বই হিসাবে বন্কাল পড়ানো হত। আমাদের 

দেখা “শিশুবোধক' তিনটি বহু পরে ছাপা হয়েছিল কিন্তু বিষয়স্থচী একই ছিল। 

হয়ত ইংরেজি অক্ষর বা! মাসের নাম পরবর্তী যোগ । 'পু'খি-পরিচন্? দ্বিতীয় খণ্ডে 

দ্বিজ দুর্গারাম রচিত শিশুজ্ঞান চরিত্র নামে এইরকম একটি পাঠসংকলনের 
পু'থির বিবরণ দেখা যায়। এতে তখনকার পাঠশালায় পড়ানোর বিময় ও পদ্ধতি 

সম্পর্কেও জান] যায়। দুর্গারাম লিখেছেন__ 
প্রথমে আরম্থ বিদ্বে চৌত্রিস অক্ষার...কর কল লিখ তারপর । 
কনক মকিরি ১খ] কিন্লি আদি---আংস্কো আস্কো সিদ্ধি লিখ 

ন] করিহ হেলা ৷ 

সিখিলে বানান সর্ব জানিবে"-ন অক্ষ্যরে অক্ষ্যরে তবে 

করিবে প্র[ মান ]। 

বানান সিখিলে কিছু নাই য়বোগর অবোহেলে চালাইবে পুথির 

রক্ষার । 
গুরুদক্ষিন্তা পড় জতেো৷ সিফুগন খত পাটা আদি কর লিখন 

পড়ন। 
অতোর্পর কড়ির অংস্ক সিখ জতো] বাল! কড়ানে গণ্ডাকে লিখ 

ন1] করিহ হেলা । 

স্বটিকে বুড়িকে লিখ পুন্কে আদি জতো' চৌকে 
লিখিতে কেহ না করিহ ভ্স্তে! 

ষ ঁ ক 

পড় পড়ুঅ] দন্দ না করিহ কেহ মনে করো! সকলে 

হইবে একগ্রহ | ১৫৮ 

দেখা যাচ্ছে, প্রথমে অক্ষর পরিচয়, পরে বানান, তারপর খত পাটা লিখতে 

শিখে গুরুদক্ষেণা পড়ে অঙ্ক শেখা, এই হচ্ছে মোটামুটি পাঠশ!লার শিক্ষাস্থচী | 
“কর কল লিখ তারপর" দেখে “শিশুশিক্ষ।” বা 'বর্ণপরিচয়ের' কর খল'-র কথা মনে 
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পড়ে । অবশ্য "শিশ্ষজ্ঞান চরিত্রের লিপিকালও খুব একটা পুরনে। নয় । এটর 

লিপিকাল ১২৬৪ সাল। তবে লিপিকাল আর রচনাকালে তফাত থাকতে 

পারে। 

পধশনন মণ্ডল তাঁর “চিঠিপত্রে সমাজ্চিত্র দ্বিতীয় খণ্ডে বীরভূম জেলার 
খুজুটাপাড়া গ্রামের ব্রঙ্গবাসী দাসের কাছে পাওয়া এক 'বাহিদা” বা৷ “কড়চা'-র 

বিবরণ দিয়েছেন । এতে পাঠশাল! শিক্ষার ৯৮ প্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়। এই 
৯৮ প্রস্থের মধ্যে 'ক খ, অঙ্ক, আঞ্চ, সিদ্ধী, বানান, কড়া, গোগু, বুড়ি, পোন, 

চক, কাঠা, সের, ছটাঁক,*."জমাবন্দী, কড়িকস্তা, মনকন্তা, সেরকসা।-..যুদ্দকসা '' 
ইটকালি, নৌকাকালি, দেয়াল কালি, দধিকালি, পুষ্কনি কালি.".পথের মাপ, 
ভুমীর মাপ-.*চিটা লিখিবার ধা'রা...গ্রাম লিখিবার ধারা, পত্র লিখিবার ধারা, 
স্তাখত সন্ধান, নাম লিখিধার ধারা, জমা গুজজন্তার-খাজনা দাখিল লিখিবার নির্ন় 

"খত পাটা, কবুলতি-.গোমস্ত/র কবুলতি, গোমস্তার হুকুমনামা, হিপাব' 
প্রকৃতি আছে ।১৫৯ ছাপা 'শিশুবোধকে*ও এইপব প্রস্থের সন্দর্ত আছে । এই 
বাহিদ1'-র লিপিকাল ১২৭১ সাল দেখে বোঝা যায় উনিশ শতকের শেষেও গ্রাম- 
নাংলায় এধরনের শিক্ষা চালু ছিল। অবশ্ঠ সব পড়ুয়াকেই এই »৮ প্রস্থ শিখতে 
তা কিন্ত ঠিক নয়। কোন পাঠশালাগ় হন্নত জমিদারি হিপাবের উপর 

জোর ছিল। কোখাও মহাজনী হিপাব। আবার কোন কোন পাঠশালায় 

লেণা, পড়া আর নামতা, আর্ধ ও সাধারণ হিসাবের অকস্কের উপর সমান জোর 

দেওয়া হত। তবে লেখা আর অঙ্কই যে পাঠশালার প্রধান ছুই শেখার বিষয় 

ছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। 

পাঠশালায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা ৃ 
পাঠশালায় যে নাণা বৃত্তির বা পেশার শিক্ষ: হত তার ভরি ভরি নজির 

যেলে। এমনকি ঘর তৈরি, পুকুর কাটা, বা কুয়ো তৈরির মাপজোকও 

শেখানো হত পাঠশালায় । আবদুল করিমের “বাঙ্গাল! প্রাচীন পু'খির বিবরণে' 
“গৃহ-নিম্মাথ বিধি নামে এক সন্দর্ভের উল্লেন দেখা যায়। এতে আছে-- 

বাড়ি করি সমভাগে মাঝে রাখ একপাত 
তার দক্ষিণে বান্ধ ঘুর 

পিছে রাখ ধারহাত তবে গার স্থতের গাত। 
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জথ তথ বন্ধধর তেড় মিসাই লাতে হর। 
সাতে হরি রহে জে ঘরের পতি হএ মে । ১৬* 

'ইটকালি, “নৌকাকালি,, "পুস্কনি কালি, “দেয়াল কালি'র কথা৷ আমরা 
'আগেই উল্লেখ করেছি । এই প্রসঙ্গে ১২০৪ সালে রচিত একটি লেখার কালি 

তৈরির ছড়ার উল্লেখ করা যায়। ছড়াটি এইরকম-_ 

লোধ লাহ1! লোহার গুড়ি অর্কাঙ্গার যবার কুড়ি 

গাবের ফল হরিতকী ভূঙ্গাঞ্জন আমলকী 

বাবল] ছাল জাটির রস ডালিম সেছে করিবে কষ 

ভেলায় কর্য এক আলি চারিষুগল! উঠবে কালি ॥১৬১ 

বোঝা যাচ্ছে দেশজ পদ্ধতিতে কালি ঠৈরি করা হত। মধাযুগে কালি 
দিয়ে তুলট কাগজে পু'খি লেখার প্রথ! চালু ছিল। পাঠশালার অবলম্বন যেসব 

পুঁথি পাওয়া গেছে সেগুলি সাধারণত শর, শকুনের পালক, কঞ্চি, খাগের বা 
লোহার কলম দিয়ে তুলট কাগজে বা তালপাতাণ লেখা হত। পাঠশালার 

গুরুগিরি করার মতোই পুঁথি নকল করা ছিল তখনকার দিনের একটি বেশ 
রমরমা পেশ] । 

পাঠশালা শিক্ষা আধুনিক অথে বৃত্তিমূলক শিক্ষা হলেও তা যে পুরোপুরি 

্যবহারিক শিক্ষা ছিল সেবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। প্রাকৃ-্রিটিশ 
মামলে রাজকর্মচারী, জমিদার, পুরোহিত, প্রত্ুতি উচুশ্রেণীর লোকের! প্রধানত 

আরবী-ফারসী বা সংস্কৃত শিক্ষা করত। কেউ কেউ বাড়িতে হয়ত নাংলাও 

শিখত। রামমোহন রায় তখনকার রীতি অনুসারে আরবী-ফারসী ও সংস্কৃত 

শিখেছিলেন । বাড়ীতে গুরুমশায়ের কাছে কিছু বাংলাও শিখেছিলেন। 

পাঠশালার সঙ্ষে এদের বড় একট! সম্পর্ক ছিল না । পাঠশালায় পড়ত যার 

তার! ছিল মূলত কৃষিজীবী, কারিগর, দোকানদার ব জমিদারি সেরেস্তার 

কর্মচারীদের সন্তান । কৃষি, কুটিরশিল্প, কারিগরি আর বাবসাই ছিল তখন 
সাধারণ মানুষের প্রধান জীবিক1। চাকরির খুব একটা সুযোগ ছিল না । 

কিছু কষিজীবী একই সঙ্গে জমিদারি পেরেন্তায় বা মহাজনের খাতা লেখার 
কাজ করত। পাঠশাল। শিক্ষ! ছিল এইসব সাষ্ঠাযণ মানের জীবন ও জীবিকার 
সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ এক সাধারণ শিক্ষাধারা। উনিশ শতকের প্রবম 

দিকের সরকারি-বেসরকারি বিবরণ ও নথি দেখে বোঝ যায় এ শিক্ষা বেশ 

জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল আর বেশির ভাগ গ্রামেই এধরনের পাঠণাল। ছিল । 



১২৪ / বাংলার দেশজ শিক্ষাধার! 

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে মেয়েদের .লেখাপড়া শেখার ছু'একটি 

নজির পাওয়। গেলেও সাধারণভাবে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার রেওয়াজ 

ছিল ন1 বলেই মনে হয়। দৌলত উজির লায়লী-মজন্গুর লেখাপড়ার উগ্লেখ 
করেছেন আর আলাওল 'পদ্মাবতী” কাব্যে রাজবালার লেখাপড়ার কথা 

লিখেছেন । লায়লীর ম1 কিন্তু মেয়েকে বেশি লেখাপড়া করাতে নারাজ । 

লাম্নলীর ম! মেয়েকে বলছেন-__'আজি হোস্তে তেজহ চৌয়াড়ি পাঠশাল্। /কুলর 
মহিমা! নিজ রাখহ আপনা 1১১৬২ ঘেয়ের। বেশি লেখাপড়। শিখলে কুলের কলম্ক। 

তাছাড়া ইতিমধ্যেই লায়লী মঙ্গনুর প্রেমে মজেছে। কাজেই লায়লীর ম 
শঙ্কিত। এর থেকে মেয়েদের লেখাপড়া সম্পর্কে সমাজের মনোভাব বে*ঝ' 

যায়। এ অবস্থায় মেয়েদের লেখাপড়ার খুব অবকাশ ছিল মনে হয় না। 

মীমাংসা 

এ পর্যস্ত যেসব উপাদান ও সাক্ষ্য আমরা দেখেছি তাতে বোঝা যায় 

দেশজ বাংল! পাঠশাল। শিক্ষার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল মুসলমান অধিকারের 

পরেই । বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের সঙ্গে এই শিক্ষার বিকাশের 

স্বাভাবিক যোগন্ত্র ও প্রাচীন ভারতের গ্ক্-উপনয়ন শিক্ষার সীমানদ্ধতা 

আমাদের এই সিদ্ধান্তের ভিতকে পাকা করে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক প্রভাবে রচিত 

“র্যাগীতে'র আদি বাংলা থেকে '্রীরুষ্ণকীর্তনে”র মধ্যযুগের বাংলার মাঝখানের 

ইতিহাস আজো অন্ধকারে । বৌদ্ধ পাল রাজত্বের অবসান আর ত্র্ষণ্য 
সেন রাজত্বের অভ্ভাদয়ে বাংলার জনজীবনে ক্ষি ধরনের 'আলোড়ন স্থষ্ট 

হয়েছিল তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না । সেন আমলে ব্রাক্ষণা সংস্কৃতির 

দাপটেই যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যস্চার দম আটকে ছিল এমন অনুমান 
অসঙ্গত নয়। আর মুসলমান অধিকারের পরেই যে বাংলা ভাঁষা ও সাহিত্যে 

আনার প্রাণের জোয়ার দেখা দেয় তাতেও সন্দেহ নেই! সেন আমলেই 

বাংলায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যচর্চার বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়।১৬৩ অথচ 

বাংলা ভাষা ও সাহিতাচর্চার 'কোন নিদর্শন পাওয়া যাঁয় না বললেই চলে । 

্রাহ্মণ্য স্থৃতির বিধান বৌদ্ধত্বাহ্ছপারী জনগোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দেওয়ার এমন 
প্রয়াস বুঝি আগে দেখা যায়নি । এই সময়ই বাংলায় বেদচর্চার প্রচলনের 



বাংলা পাঠশালার উত্তব ও ক্রমবিকাশ | ১২৫ 

জন্য হলামুধ 'ব্রাঙ্গণপর্ধবন্ধম” রচনা করেন। বল্লালসেন নিজে এবিষয়ে উদ্যোগ 
মেন এবং একাধিক গ্রন্থ রচন। করেন ।১৩৪ 

বল্লালসেন তার 'দানলাগরে* ব্রাঙ্ষণকে ভূমিদানের মহিম1 কীর্তন করেন। 

ব্রাঙ্ধমকে জমিৰান করলে দাতা দণ কর্পকাল স্বর্গবাস করেন। অবশ্য জমির 

পরিমাণ ও উ্রতার উপর দাতার ন্বর্গবামের কাল নির্ভর করবে একথাও 

বলা থাকে । অনুর্বর বা বন্ধ্যা জমি দান কর] চলে না 1১৬৫ বেদবিদ ব্রাহ্মণদের 
ভূমিদান করে বাংলায় বঘকি করানোর এক স্থপরিকল্পিত প্রয়াস দেখা যায় 

ঘেন আমলের ভূমিদান প্রশস্তিগুলি লক্ষ্য করলে । দেওপাড়া প্রশস্তিতে 

দেখা যাচ্ছে বিজদ্দেনের বদান্ হায় বেদবিদ্ ব্রাহ্মণর। এত ধনী হয়ে উঠেছিল 
যে ঠাদের বউদের মণিমুক্ষ। চেনানেো শেখাতে হয়েছিল ।১৬৬ বল্লালসেনের 

নইহা'ট ভাআ্মলশিতে দেখা যাচ্ছে 'ওভাম্মদেব শর্মণ নাঘে এক ব্রা্ষণকে একটি 

গ্রাথ দাশ করা হচ্ছে ।১৬৭ আর একটি তাআলিপিতে দেখা যাচ্ছে লক্ষ্ণ- 

পেন ব্রাঙ্গণৰের স্থন্দর বাগান আর সবচেয়ে উর্বর জমি আছে এমন অসংখা 

সেরা গ্রাম দান করেছিলেন ।১৬৮ এরকম আরে৷ অনেক ভূমিদান প্রশস্তি 
পাওয়া গেছে। এনিয়ে সন্দেছ নেই যে সেন আমলে শাক শ্রেণীর অংশ 

হিসাবে এক নতুন ব্রাদ্ষণ জমিদার শ্রেণীর উদ্তন হয়। ব্রাহ্ষণ্য সংস্কৃতির 

গজনন্ত গরিমায় সেন মামলে শাসক শ্রেণী নিজেদের বাংলার নিজস্ব 'ভাবধার! 

থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল । বাংলার লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল 
বৌন্ধতরান্ত্রিক প্রভাথে । বাংলার লৌকিক দেব-দেবীর] নৌদ্ধতান্ত্রিক দেব-দেবীর 
ছাচে ঢাল] । অবশ্য তাগ্ত্রিক বৌদ্ধ মতবাদও যে লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতির 
দ্বার প্রভাবিত হয়েছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। বাংলার শৌকিক ধর্ে 
দার্শনিক তত্বের চেয়ে জাগতিক স্ুখ-ছুঃখ-ধেদনার প্রতিফলন অনেক বেশি । 
শানক শ্রেণীর অবহেলা 'এবং বিরূপতা সপ্থেও বাংলার লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতি 
অন্তঃদপিল! ফন্তধারার মতো বয়ে চলেছিল সাধারণ মানুষের অন্তরঙ্গ আশ্রয়ে । 
প্রকাশের বেদনায় ব্যথিত বাংল! সেদিন বলদর্পা শাসকদের থেকে মুখ ফিব্রিয়ে 
নিষেছিল। নিজেকে সে গুটিয়ে নিয়েছিল নিজের ভিতরে । বক্তিয়ার খিলজীর 
ঘোড়সওয়ারের পথে তাই সে কোন বাধ! হয়ে ধ্াড়ায়নি । বাংল! বিজয় 

অবশ্ঠ শুধু ঘোড়সওয়ার দিয়ে হয়নি । ন্থৃফী দরবেশের ভূমিকাও ছিল বিশেষ 
সুত্রপু€। বৌদ্ধতন্ত্র প্রভাবিত দেশজ ধর্ম সন্প্রদার ও যোগাচারী লৃফা 

সন্প্রবায়ের মধ্যে মেলবন্ধনও ছিল ম্বাভাবিক। মধ্যবুগের বাংল! দাছিত্যে 



১২৬ / বাংলার দেশজ শিক্ষাধার! 

এই মেলবন্ধনের 'ভান বেশ লক্ষ কর! যায়। বিজয়ী বাহিনী ও স্ব্চী দরবেশের 

প্রভাবে ব্রাত্য জনগোষ্ঠীর এক বড় অংশ ইগলাম ধর্মের দিকে কৌকে। 

স্থলতানী আমলে ব্রাঙ্গণ্য সংস্কৃতির দাপট সরে গেলে বাংলার দেশজ দেব- 

দেবীরা আবার বাংলা কাব্যসাহিত্যে জশাকিয়ে বসার অবকাশ পান। 
বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের বন্ধ দরজা খুলে যায়।১৬৯ এই পটপরিবর্তনের 

একটা অর্থনৈতিক দিকও নিশ্চয়ই ছিল । 

স্থলতানী আমলে বাংলার রুষি বাবস্থায় কি ধরনের পরিবর্তন ঘটেছিল 

সে সম্পর্কে খুব ভালে না জান৷ গেলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের যে প্রসার ঘটেছিল 

সেবিষয়ে তথ্যের অন্ভাব নেই । মমতাজুর রহমান তরফদার জমিতে কৃষকের 

স্বত্ব সম্পর্কে লিখেছেন যে মুঘল ও প্রাকৃ-মুঘল আমলে জমির পাট্রা প্রথা চালু 

ছিল ।১৭* মুঘল আমলে যে এই প্রথ| চালু ছিল পেবিষয়ে সন্দেহ নেই। 

টোডরমলের রাজন্ব ব্যবস্থা বা শের শাহের রাজন্ব বন্দোবস্তের আগে অবস্থাটা 

কি ছিল সে সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানতে পারি । তরফদার পান্টার কথা 

উল্লেখ করলেও তার স্বপক্ষে কোন ভাল প্রমাণ দাখিল করেননি । কবিকঙ্কণের 

চণ্তীমঙ্গল” ব! রামেশ্ববের 'শিবায়নে"র সাক্ষ্য যথেষ্ট নয় বলেই মনে হয়। বিশেষ 

করে রামেশ্বরের 'শিবায়ন” অনেক পরের রচনা 1১৭১ তবে স্থলতানী আমলের 

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণে বৈদেশিক নাণিজ্যের বিবরণ দেখে মনে হয় তখন 

কৃষির বেশ প্রসার ঘটেছিল । বাংল। তখন চাল, চিনি, গম, স্তীর কাপড় ও 

রেশমবস্ত্র রপ্তানি করত ।১৭২ তখন বাংলায় অনেক বন্দর ও নগর ছিল। 

ব্ছ নগরে টাকশাল ছিল এখবরও পাওয়া যায় ।১৭৩ এইসব বিবরণ ও স্থলতানী 

আমলে ধাতুমুদ্রার নিদর্শন দেখে যনে হয় তখন বাংলায় কড়ি ও ধাতুমুদ্রা ছুরেরই 

প্রচলন ছিল। স্থলতানী আমলে ধাতু-ুদ্রার বহুল প্রচলন ব্যবসা-বাণিজ্যের 

উন্নতি ও প্রনারের সাক্ষ্য দেয়। মাহুয়ান, যিনি ১৪৯৬ গ্রীপ্টাবে বাংলা: 

এসেছিলেন, জানাচ্ছেন,_-"এটা1 একটা বিরাট দেশ। এদেশের জনসংখ্য। 

যেমন অসংখ্য তেমনি উৎপাদিত-**দ্রবোর পরিমাণও বিশাল-"'ধনীরা জাহাজে 
করে পণ্য নিয়ে বিদেশে যায় বাণিজ্য করতে । অনেকে ব্যবসা করে। 

আর একটা বড় সংখ্যক লোক কৃষিকাজে নিষুক্ত'.এদের ভাষা বাংলা, ফারসীও 

বলা হয়ে থাকে । 

এদেশের প্রচলিত মুদ্রা হচ্ছে *টঙ্কা নামের রূপার মুদ্র!*বড় বড় পণা 
বিনিময়ে এই মুদ্রা ব্যবহার হয়। কিন্তু ছোটখাটো কেনা-বেচায় কড়ি 
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নামে একধরনের সামুদ্রিক শামুক ব্যবহার হয় । ...বছরে ছু'বার ধান উৎপন্ন 

হয়।”১৭৪ বারবোপাও তার বিবরণে জানাচ্ছেন যে বাংলায় প্রচুর তুলা ও 
চিনি উত্পাদিত হত। এবং বাংল! বেশ সম্দ্ধিশালী দেশ ছিল ।১৭৫ 

এই বিবরণ থেকে স্পষ্টই বোকা যায় তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের বেশ রমরম! 

চলছিল। আর ধাতুমুদ্রা ও কড়ি দুয়েরই প্রচলন ছিল। কৃষির অবস্থাও 
যে বেশ ভালো৷ ছিল তাও অনুমান করা যায়। স্থলভানী আমলের বু 

ধাতুমুদ্রা আবিদ্কিত হয়েছে অথচ সেন আমলের ধাতুমুদ্রা পাওয়। যায় না বললেই 

হয়। এইসব দেখে মনে হয় হ্থলঙানী আমলে দেশের অথনৈতিক অবস্থা 
বেশ গতিশখল হয়ে উঠেছিল। আর এই গতিশীলতা সম্ভবত মুঘল আমলে 

তার শেষ সীমায় পৌছয়। ম্থলতানী আমলেই বাংলায় মাদ্রাসা শিক্ষার 
শুরু হলেও তা ছিল সাধারণভাবে মুসলমান শাসকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । মুঘল 

আমলেই সম্ভবত হিন্দুরাও আরবী-ফারসী শেখা শুক করে। তবে মুললমান 
শাসকরা কখনই বাংল! ভাষার চর্চা বা শিক্ষার বিরোধিতা করেনি । বরঞ্চ 
অনেক সুলতান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ দিয়েছেন । মধ্যযুগের 

বাংল! সাহিত্যে হুসেন শাহের নাম বারে বারে সন্সেহে উল্লেখ করা হয়েছে। 

শ্রকর নন্দী লিখেছেন “নৃপতি হুসেন শাহ, হএ ক্ষিতি পতি । সামদান 

দগ্ডভেদে পালে বন্থমতী 1৮১৭৬ ম্থলতানী আমলে বাংল ভাষা ও সাহিত)- 
চর্চার বাড়বাড়স্ত তাই কিছু অস্বাভাবিক নয়। 

যাইহোক, ব্রাহ্মণর1 দেশ শাসনের অধিকার হারালেও সমাজ শ্বাসনের হাল 

কিন্তু ছাড়েনি । এই সময়ই সংস্কৃতচর্ঠার একচেটিয়া অধিকারী ব্রাঙ্ষণর] তাদের 

স্বৃতিশাস্ত্র ঢেলে সাজতে শুরু করে। এই নব্য স্মৃতির পুরোধা রঘুনন্দনের 
পিধানে বাংলায় ব্রাহ্মণ ছাড়া বাকি হিন্দুরা পবাই শুদ্র হয়ে ষায়। শূদ্রদের 
আবার জলচল আর জল অনল এই ছুই ভাগে ভাগ করা হয়। এতে কিন্ত বাংল! 

ভাষার একটা বড় উপকার হয়। সংস্কৃত সাহিত্যচর্চায় অনধিকারী শুত্রর! 
বাংল! ভাষা ও সাহিত্যচ্গয় প্রধান ভূমিকা নেয়। যদিও উপরতলার 

কুষিজীবী ও ব্যবসায়ী শুত্ররাই এবিষয়ে মূল উদ্যোগ নেয়, নীচের শূদ্রদের এতে 
অংশগ্রহণে বাধ! থাকে না। বাংলায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের অস্তিত্ব অস্বীকার: 

করায় প্রাক-উপনয়ন হাতেখড়ি সংস্কারের গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং এই সংস্কারের 

সীম! আগের ঘিজাতি ছাড়িয়। যায়। আর তাই রঘুনন্দনে হাতেখড়ি সংস্কার 
প্রসঙ্গে ঘিজাতির উল্লেখ থাকে না। এতে কিন্তু সব শুদ্রেরই অধিকার স্বীকৃত 
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হয়। মনে রাখতে হবে, যে-সমাজে পুজি ও পণ্যের নিয়মে উৎপাদনশীল শ্রম 

নিয়ান্ত্রত হয় না অর্থাৎ প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজে ধর্মীয় সংস্কার ও আচার এক 

বিশেষ ভূমিকা পালন করে সামাজিক সম্পর্ক ণিয়ন্ত্রণে । রঘুনন্দনের বিধান 
তাই মধ্যযুগের সামাজিক ইতিহাসের আলোচনায় বিশে তাতপর্যপুর্ণ। 

যাইহোক, স্থবলত।নী আমলের এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় গড়ে 

'ঠে মধ্যযুগের বিশাল বাংল! সাহিত্য আর পাশাপাশি গড়ে ওঠে বংলা শিক্ষার 
প্রথাবদ্ধ ধার] বাংল! পাঠশাল! । স্বাভাবিকভাবেই উপরতলার শুদ্ররাই মূলত এই- 

ছুই ধারার ধারক-বাহক । সঙ্গে ছিল আর সবাই । মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 
ফিরে এসেছিলেন প্রাক্সেন আমলের লৌকিক দেবদেবীর কিছুটা ব্রাঙ্গণ/ভাবে 
সংস্কৃত হয়ে। ঠতন্যর বৈষ্ণব ভাবধার। ও ভক্তি আন্দোলন একদিকে এই ছুই 

ধারাকে বেগবান করে, অন্যদিকে ব্রাঙ্ণের বিচ্ছিন্ন তাকে অনেকখানি দূর করে। 
বাংল! ভাষাচর্চার প্রতি ব্রাহ্মণের অবহেল; ও বিরূপতা৷ অনেকট] কেটে যায় এই 

আন্দোলনের ফলে । এ প্রসঙ্গে মনে রাখ দরকার চৈতন্তের ভক্তি আন্দোলনের 

চরিত্র কবির, নানক বা রামদাসের ভক্তি আন্দোলন থেকে আলাদা । চৈতন্তের 

আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল মূলত ব্রাহ্মণদের হাতে ।১৭৭ বাংলার বাইরে থেকে 

আসা এই ব্রাহ্মণের! স্থলতানী আমলের প্রথম দিকে বেশ নিগৃহীত হয়।১৭৮ 
দেশজ ভাবধার! ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংহতি স্থাপন তখন এদের পক্ষে একাস্ত 

প্রয়োজনীয় ছিল। চৈতন্য মূলত সে কাজটি করেছিলেন । বাংলার শৃত্র 

জনগোষ্ঠীর সঙ্ষে কিছুটা সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্তে বাংলার লৌকিক ধর্ম ও 
সংস্কৃতিকে ত্রাঙ্মণ্য বাতাবরণে বরণ করার প্রথম ও প্রধান ভূমিকা নেয় এই 

আন্দোলন । অন্যদিকে সহজিয়া বৈষ্ণব ও সহজপন্থী স্থুফীর1 বাংলা সাহিত্যে 

হিশুমুদলমানের মেলবন্ধন ঘটিয়েছিল। গড়ে উঠেছিল বাংলার পীর 
সাহিত্য ।১৭৯ এইভাবে লৌকিক ধর্ম আর সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে মিলে- 
মিশে বাংল! ভাবা, সাহিত্য আর শিক্ষার এক বেগবান ধার! গড়ে উঠেছিল 

'মধাযুগে । ৃ 

স্থলতানী আমলে গড়ে উঠলেও সতের শতক নাগাদই বাংলা পাঠশাল 
পুরো বিকাশ ঘটে। সতের-আঠার শতকের বাংল! সাহিত্য ও বিদেশী 

পর্যটকদের বিবরণে পাঠশালার উল্লেখ ও বর্ণনার ছড়াছড়ি । পাঠশালার 

প্রধান দুটি শিক্ষার বিষয় লেখা আর অঙ্ক । সতের শতকের আগে যে শুভঙ্করের 

আর্ধাগুলি রচিত হয়নি সেবিষয়ে সন্দেহ নেই । এই সময়ই অঙ্ক শেখার বিবিধ 
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আর্ধাগুলির উত্তব ও বহুল প্রচলন দেখা যায়। এর সঙ্গে সেই সময়ের অর্থনৈতিক 
অবস্থার একটা কার্য-কারণ সম্পর্কও অনুমান করা যায়। 

মুঘল আমলে বিশেষ করে সতের শতক নাগাদ বাংলার অর্থনীতি যে যথেই্ 
গতিশীল হয়ে উঠেছিল সেকথা বহু এঁতিহাসিকই স্বীকার করেন। মুঘল 
আমলেই টাকায় রাজস্ব আদায় শুরু হয় ।১৮* বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রপারের 
ফলে যথেষ্ট পরিমাণ রূপ! আমদানি হতে থাকে ।১৮১ দেশে মুদ্রা অর্থনীতির 
প্রসার ঘটে । বাণিজ্যিক শশ্তের উৎপাদন, রমরম] ধানচালের কারবার, বস্ত্রশিল্পের 

ও রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার সতের শতকের গ্রামীণ অর্থনীতিতে মুদ্রার গুরুত্ব 

বাড়িয়ে দিয়েছিল সন্দেহ নেই। টাকায় রাজন্ব আদায়ের ফলে কৃষকরা অনেক 

সময় শশ্ বিক্রি করত । কাজেই বাজারের দামের টানাপোড়েনেও তাদের আগ্রহ 
ছিল। আবার মহার্জনদের প্রভাবও বাড়ছিল ।১৮২ এমনকি কাপড় তৈরির 
ক্ষেত্রে শ্রম বিভাজনের প্রসার ঘটছিল বলেও কেউ কেউ মনে করেন ।১৮৩ মুঘল 

আমলেই বাংলার রেশম ও চিনিশিল্লের প্রসার ঘটে ।১৮৪ সতের শতকে 

মুদ্রা অর্থনীতির এই প্রসারের সঙ্গে হিসাবের জটিলতা ও অঙ্ক শেখার প্রয়োজন 

বাড়ার একটা সম্পর্ক স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। তাছাড়া মুঘল আমলেই 
জমির পাট্টা, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদির প্রচলন ও গুরুত্ব সমধিক হয়। ফলে 

' নথিপত্র লেখার ধারা শেখাও জরুরি হয়ে উঠে। সতের শতক নাগাদ বাংলা 

পাঠশালার বাড়বাড়স্ত তাই নিতান্ত স্বাভাবিক ছিল বলেই অন্ুমান হয় । আবার 
সব বাংল! পাঠশালায়ই লেখা ও পড়া শেখানে। হলেও কোন কোনটিতে জোর 

ছিল জমিদারি হিসাবের উপর, আবার কোন কোনটিতে জোর দেওয়া হত 
মহাজনী হিসাবের উপর । আসলে ব্যবহারিক শিক্ষার উপর জোরই ছিল 

বাংলা পাঁঠশালার জীয়নকাঠি। বাংল! পাঠশালা ছিল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ 
শিক্ষাব্যবস্থা | | 

ব্রিটিশ আমলে পরম্পরের সঙ্গে সম্পক্কিত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা 

সব মিলিয়ে এক গোটা শিক্ষাব্যবস্থা চালু হুলে ব্যবহারিক শিক্ষার স্বয়ংসম্পূর্ণ 
পাঠশালা! শিক্ষাধার শুকিয়ে যেতে থাকে । উনিশ শতকের শেষে দেশজ 

৫৯০০০ পাঠশালাকে ব্রিটিশ ধারার প্রাথমিক স্কুলে পরিণত কর] হয় 1১৮৫ ব্রিটিশ 
গোটা শিক্ষার প্রাথমিক স্কুলগুলিও অনেক কাল পাঠশাল! নামেই পরিচিত ছিল । 

ব্রিটিশ গোট। শিক্ষাধারায় প্রাথমিক স্কুল ব। প্রাথমিক শিক্ষা ছিল শিক্ষার প্রথম 

ধাপ। উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হিসেবেই প্রাথমিক স্থুলের মূল 

দেশজ ৯ 
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ভূমিক।। যদিও গণস্বাক্ষরতা৷ বিস্তারে প্রাথমিক শিক্ষার একটা নিজস্ব ভূমিকা 
ক্বীকার করা হত। কিন্ত ব্যবহারিক শিক্ষা ব্যতিরেকে সাক্ষরতার মূল্য নিতাস্তই 
সীমিত। কাজেই এই উদ্দেশ্টপূরণে প্রাথমিক স্কুলের ভূমিকা নগণ্য মাক্র। 



চতুর্থ অধ্যায় 

মখতবের কথা 

ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী দেশট৷ দখল করে গোট! কয়েক দেশজ শিক্ষাধার] চালু 
দেখতে পায়। এ সম্পর্কে ১৮৮২ খ্রপ্টাৰে গঠিত প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন 
জানাচ্ছে যে তখন একদিকে ছিল ব্রাহ্মণদের সংস্কৃত শিক্ষার টোল, মুসলমানদের 

গেৌঁড়। ইসলামী উচ্চশিক্ষার মাদ্রাসা আর সাধারণ ধর্মীয় শিক্ষাব মখতব। 

অন্তরকে ছিল অসংখ্য গ্রাম্য পাঠশালা ।১ শিক্ষা কমিশনের মতে এই 

গ্রাম্য পাঠশালাগুলি ছাড় বাকি সবই মূলত ধর্মীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । মখতব- 
গুলিকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলা হলেও এগুলিত্র প্রধান কাজ ছিল 

পড়ুয়াদের কোরান পড়া শেখানো একথা ম্প্ট করেই উল্লেখ কর! হয়েছে 
শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে ।২ তবে মখতব সম্পর্কে খুব একট! বিস্তারিত 
আলোচন! শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে নেই । আমলে বুকানন হামিলটন, 
উইলিয়াম ওয়ার্, উইলিম্নাম হামিলটন বা উইলিগ্নাম আযাডাম ধারা উনিশ 
শতকের গোড়ায় বাংলার দেশজ শিক্ষ। বিষয়ে খোজখবর করেছেন এবং এবিষয়ে 

বিস্তারিত বিবরণ লিখেছেন তারা কেউই বাংলার মখতব শিক্ষা সম্পর্কে বিশেম 

কোন খোজ নেননি । অন্তত এদের লেখা থেকে বাংলা পাঠশাল! সম্পর্কে 

অনেক কথ। জানা গেলেও বাংলার মথ হবগুলি সম্পর্কে বড় একটা কিছু জানা 
যায় না। পরেও এ সম্পর্কে খুব ভালে! আলোচন1 কেউ করেছেন বলে আমি 
জানি না। এবিষয়ে আবছুর রহিমের আলোচনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েই 

আমি একথা বলছি । মখতব সম্পর্কে ভালো আলোচনা ন] হওয়ার একট! বড় 

কারণ এবিষয়ে এরতিহাসিক উপাদানের অভাব । মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে কিন্তু 
এঁতিহাসিক উপাদানের অভাব নেই। তাই দেখা ধায় মুসলমানের শিক্ষা 
সম্পর্কে আলোচন। মানেই মাদ্রাসা শিক্ষার আলোচনা । আবার প্রাক-ঝরিটিশ 
প্রাথমিক শিক্ষার আলোচন1 মানেই পাঠশালার আলোচনা । এমনকি আবছুর 

রহিমের স্থলিখিত আলোচনায়ও মখতব ও পাঠশালা! এক করে ফেল! হয়েছে 

শেষ পর্যস্ত। প্রাথমিক শিক্ষার একটি আলাদ] ধারা মখতব সম্পর্কে বিশদ 
আলোচন! চোখেই পড়ে না । 
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অথচ ১৩২৭ সালের “এছলামাবাদী” কাগজে দাবি করা হয়েছে _-"বঙদেশে 
প্রায় ২* লক্ষ মছজেদ আছে। প্রত্যেক মছজেদে নৃনাধিক পঞ্গানা৷ আর 

জুমআর নামাজ হয়। অন্তত অর্ধেক মছজেদে বা তাহার সংলগ্নে সাবেক 

ধরনের মকতব আছে । এ সকল মকতবে পড়িয়া বালকের কোরআন শরিফ 

'পড়া৷ শিখে, নামাজের দোওয়া৷ দরুদ কায়দা কানুন শিক্ষা লাভ করে, মুনশী বা 

মিঞাজীর সঙ্গে সঙ্গে নামাজ পড়িতে অভ্যন্ত হয়” বাহ-নেজাত, মেহতাহল 
'জন্ম।ৎ ইত্যাদি মছলার ছু'একখানা বই বেশ মুখস্ত করিয়া লয়। বাঙ্কালার ২1৪ 

খান] সাহিতে/র ও অঙ্কের বইও পড়িয়া এবং বুঝিয়া৷ লয়।”৩ “এছলামাবাদী, 

হয়ত একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে । ১৯২০-২১ সালে বাংলায় ১০ লক্ষ মসজেদ 
সংলগ্ন মখতব ছিল এ দাবির সপক্ষে সাক্ষোর বড় অভাব। তাছাড়া এতসব 

বিষয় ও বই পড়ার ব৷ শেখার ব্যবস্থা কোন বিশেষ মখতবে থাকলেও বেশির ভাগ 

মখতবেই থাকা সম্ভব নয়। অন্তত এতসব বিষয় পড়া বা শেখা হত এমন নজির 

বড় একট! পাওয়া যায় 'না। সে যাইহোক, প্রাথমিক বা ধর্মীয় শিক্ষার 

প্রতিষ্ঠান হিসাবে মখ তব যে সাধারণ মানুষের একট। বেশ বড় অংশের চাহিদা! 
মেটাত সেবিষয়ে সন্দেহ নেই । আর তাই পাঠশালার মতোই মখতবের ইতিহাস 

আলোচন। ছাড়। দেশজ শিক্ষার ইতিহাস সম্পূর্ন হয় না। 

ভারতের ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস প্রসঙ্গে 

প্রাকব্রিটিশ দেশজ শিক্ষার ইতিহ'সগুলিতে মাত্রাস৷ শিক্ষার বিস্তারিত 
আলোচন1 থাকলেও মখতব্ সম্পর্কে বিএধ আলোচনা দেখ যায় না । নরেন্ত্রনাথ 

লাহা তার ৭1০10960100. 0? 17580010810. 10019 00108 1400200- 

1803 [২০1৩ বইয়ে মূলত মান্রান! শিক্ষা বিষয়েই আলোচনা করেছেন । 

মখতব সম্পর্কে খুব একট। কিছু জানা যায় না তার বই থেকে । যদিও মাদ্রাসা 

শিক্ষার ইতিহাস হিপাবে বইটি যারপরনাই মূল্যবান ।৪ এস. এম. জাফরের 

41700080100, 10 11051817018” বইটি নরেন্দ্রনাথ লাহার বইয়ের আদলে 

এবং তার উপর ভিত্তি করেই লেখা । জাফর বিশেষ কোন নৃতন কথ! জানান 

নি।«ঘ অবশ ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষা বা মখতব বিষয়ে তাঁর বইযে কিছু 

আলোচন। আছে । সে আলোচনা বাংলার মখতব সম্পর্কে কতটা খাটে তাও 

দেখা দরকার । এফ. ই. কী তার ০1900 1710897. চ00০৪৫০০ 
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বইয়ে মুপলমানের শিক্ষা! অধ্যায়ে মান্রাসা ও মখতব সম্পর্কে অনেক কথা 
লিখেছেন । তিনি যেসব উপাদ্দানের উল্লেখ করেছেন তাতে মাপ্রাস। শিক্ষা 

সম্পর্কে অনেক তথ্য থাকলেও মখতব সম্পর্কে খুব একট] তথ্য পাওয়া যায় না 1৬ 

তিনিও নরেন্্রনাথ লাহার বইয়ের উপরই অনেকখানি নির্ভর করেছেন । মখ-ন 
সম্পর্কে তার কথার সপক্ষে নিশেষ সাক্ষ্য হাজির করেননি । জে. এম. সেন 

অনেকটাই এফ. ই. কী-র বইয়ের উপর নির্ভর করে মুসলমান যুগের শিক্ষার 

ইতিহাস লিখেছেন তার বই 11315017501 8190107121৬ [20110011017 11 

10019+তে । এখানেও কোন তথ্যের খোজ পাওয়া যায় না)? নিনোদ সহায় 
তার 4204০201017 2110 [.68117100 [01709171176 01900 1018101১ বইয়ে 

মুললমানের প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে মখতর সম্পর্কে আলোচনা 

করেছেন | বিশেষ করে পাংলার মখতবের ইতিহাস আলে'চনা কিন্তু এঈ 

বইগ্তলিতে নেই। থাকার কথাও নয়। বিনোদ সহাঁগ্ন মখতবের পাঠ্যবিষষ্ 
সম্পর্কে এতিহাপিক উপাদানের অভাবের কথা পিশেসভাবে উল্লেখ করেছেন ৮ 

আর এই অভাবের ফলেই আপছুর রহিম যখত্রন ও পাঠশালা এক করে 
ফেলেছেন ! 

আবদুর রহিম তার 'পাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাপঃ প্রথম খণ্ডের 
পঞ্চম অধ্যাষে এবং দ্বিতীগ্ন খণ্ডের দশম অধ্যায়ে ুপলমান শাপনামলে বাংলীস 
শিক্ষা 'ও জ্ঞানের উন্নতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ৷ সেই আমলের 
প্রাথমিক শিক্ষা” সম্পর্কে তিনি লিখছেন, “বঙ্গদেশে মুপলিম শাপনামলে মুপল- 
মানদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ছিল-..মুসলমান ছেলেমেয়েদের 
শিক্ষা শুরু হত মন্তবে । এসব মক্তব প্রতিটি মসজিদ এবং এমনকি ধনী বাক্তি- 
দের বাড়ী-দংলগ্র ছিল। ফলে, প্রত্যেক শহরে এমনকি গ্রামেও প্রাথমিক 
বিদ্যালয় ছিল।”৯ তিনি কিন্তু মখতব আর পাঠশালার অধ্যে কোম তফাত 
করেননি । তাঁর মতে, প্প্রাথমিক বিদ্যালয় মক্তব বাংলাতে পাঠশালা! নামেও 
অভিহিত হত।”১০ তিনি এমনকি একথাও লিখছেন যে,_-“স্ৃতরাং মিঃ এডাম 
কর্তৃক উল্লিখিত প্রাথমিক বিগ্যালয়গুলে৷ ছিল মুসলমান আমলে স্থাপিত এবং এর 
বেশীর 'ভাগই পুরনো মক্তব।”১১ আমরা পরে আযাডাম রিপোর্টের আলোচনায় 
দেখব আবছুর রহিষের এই কথার উপর নির্ভর কর] যায় না। তাছাড়া 
আবদুর রহিম মধ্যমুগের বাংলা সাহিত্য থেকে যেসব সাক্ষ্য যোগাড় করেছেন 
তা থেকে কতট। জানা যায় তাও পরীক্ষা করা দরকার । 



১৫০ / বাংলার দেশজ শিক্ষাধার! 

প্রাণনাথ চোপরা মুঘল আমলের সমাজ ও সভ্যতার আলোচনায় প্রাথমি ₹ 

শিক্ষার সঙ্গে উচ্চশিক্ষার অনেক বিষয় জুড়ে দিয়েছেন । মুঘল আমলের 

প্রাথমিক শিক্ষার বর্ণনায় তিনি লিখছেন, “মুঘল আমলে হামেশাই মখতব 
চোখে পড়ত । শহর, নগর ও অনেক গ্রামে মখতবের ছড়াছড়ি ছিল। ডেল! 
ভেলে জাহাঙ্গীরের আমলে প্রতোক শহরে ও গ্রামে বেসরকারি স্কুল ছিল বলতে 

সম্ভবত এইসব মখতবের কথাই বলেছেন ।”১২ তিনি ডেলা ভেলেকে সাক্ষী 
মেনেছেন অথচ ডেল! ভেলে মন্দির সংলগ্ন যে স্কুলের লেখাপড়ার বিস্তারিত বর্ণন! 

দিয়েছেন তার সঙ্গে পাঠশালা শিক্ষার বরঞ্চ অনেক মিল আছে ।১৩ডেলা ভেলের 

এই সাক্ষ্যে এতবড় শিদ্ধান্ত করা যায় না। আর তারিখি-শেরশাহীর সাক্ষে 

মুদলমানের প্রাথমিক শিক্ষার যে পাঠ্যস্থচী দেওয়া হয়েছে তাও বাংলার মখতব 

সম্পর্কে খাটে ন1। তারিখি-শেরশাহীতে আছে “হাসান খানের ছেলে ফরিদ 

জৌনপুরে আরবী পড়তে লাগে । সে কাজী সাহাবুদ্দিনের টাকা সহ কাফিয়াও 
খুব ভালো করে পড়ে এবং প্রাচীন রাজারাজড়াদের জীবনীও পড়ে । সে 

পিকান্দারনামা, গুলিস্তান, বোস্তান মুখস্ত করে আর দর্শনও পড়ে ।৮১৪ “কাফিয়া' 

হচ্ছে ব্যাকরণ। এগুলি মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয় ব! ফারসী-আরবী স্কুলের বিষয় । 

ফরিদের শিক্ষার বিষয়গুলি মূলত ইসলামী উচ্চশিক্ষার বিষয়। এর থেকে 

প্রাথমিক শিক্ষা বা মখতবের শিক্ষার বিষয় সম্পর্কে খুব একট কিছু জানা 
যায় না। 

প্রাণনাথ চোপর। বারনিয়েরের বিবরণ আর মালিক মুহম্মদ জায়সীর 

পন্মাবতী+ কাব্যকে সাক্ষী মেনেছেন সংস্কৃত পড়ুয়ার কথায় ।১৫ কিন্তু বারনিয়ের 

নেনারসের সংস্কৃত শিক্ষার যে বিবরণ দিয়েছেন ত৷ সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার বিবরণ ।১৬ 

আর জায়সী পল্মাবতীর শিক্ষা সম্পর্কে লিখছেন যে, “পম্ম(বতী পাচ বছর বয়সে 

পড়ান্তনা শুরু করে এবং পুরাণ পড়তে শিখে জ্ঞানীগুণী হয়ে ওঠে ।১৭ পরে বার 

বছর বয়সে পোষাপাখী হিরামতীর কাছে বেদ পড়ে ।১৮ এখানে তখনকার 

প্রাথমিক শিক্ষার কোন কথা পাওয়া যায় না । সাধারণভাবে পল্মাবতীর শিক্ষার 

উল্লেখ কর] হয়েছে জায়সীর কাব্যে। আলাওল জায়সীর 'পদ্ম(বতী' অবলম্বনেই 
তার “পদ্মাবতী” কাব্য রচনা করেছেন । আলাওলের কাব্যেও দেখ। যায় পদ্প'বতী 
সংস্কৃত শাস্ত্র শিক্ষা করছে ।১৯ বারনিয়ের বাজায়সীর সাক্ষ্য হিন্দুর প্রাথমিক শিক্ষা 
সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত কর যায় না। অন্তত তখনকার বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা 
সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে আস! একেবারেই সম্ভব নয়। আসলে প্রাণনাথ চোপরা 



মখতবের কথা / ১৫১ 

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে এইসব কথা বললেও তিনি প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার 

বিষয়ের আলাদা আলোচনা করেননি । প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষাকে সম্পঞ্কিত 

একটি শিক্ষাধারায় দেখাবার চেষ্টা করেছেন যা প্রাক-ত্রিটিশ বাংলার পক্ষে ঠিক 
নয়। 

মখতবের শিক্ষা প্রসঙ্গে খালেক আহমদ নিজামী 'মাসালিক-উল আবসারে'র 

সাক্ষ্ে জানাচ্ছেন যে, «সরকার অপংখ্য মখতবের খরচ দিত ।...এইসব 
মখতবের জন্য হাজার হাজার “ফথী' (90109) নিযুক্ত কর! হয়েছিল যাদের 
বেতন দিত দেওয়ান। তারা (80115) অনাথ শিশুদের “কিরাত (কোরান 

আাবৃত্তি করা) ও লেখা শেখাত।”২* আবার এ. বি. এম. হবিবুল্লার 
মতো! অনেকেই “'মাসালিক-উল-আবপারে'র সাক্ষ্যে দিল্লি ও তার আশপাশে 
২০০০ হাঁজার 'মখতৰ” ছিল এরকম বলেছেন ।২১ এ'রা সকলেই অটো! ম্পাইসের 
'মানালিক-উল-আবপারে'র ইংরেজি অনুবাদ উল্লেখ করেছেন। মূল বইয়ে 
কি ছিল জানি না কিন্কু অটে৷ ম্পাইসের অনুবাদে 'মখতব, কথাটা পাইনি । 

স্পাইস লিঘছেন, “এক হাজার মাত্রাপা ছিল। তার মধ্যে একটি 'সফাইটদের, 

। 8198065 ) আর বাকিগুলি হানাফিদের ৷ ৭০টি 'ব্যারামিস্তান” ছিল যাদের 
'দরুস সিফা” বলা হত। দিল্পি ও তার আশপাশে প্রায় দুহাজার “কুবুত' 

| 89/181)9 ) আর 'খানখা” (1)9901995 ) ছিল।”২২ এলিয়ট ও ডাওসনের 

স্ইয়ে এগুলিকে ৭০1187915, এবং ৭561701688৩, বলা হয়েছে ।২৩ কাজেই 

দু'হাজার মখতব ছিল দ্বিল্িতে এরকম কথা বলা যায় না। 
আবছুল করিম তার 5০০12] [719015 01015 1৮151100111 957691, 

লা 2১075010 0011 71721 4১10 [715 111065, বইয়ে মুলমান আমলের 

শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তার আলোচনায় মখতবের উল্লেখ 

থাকলেও কোন বিস্তারিত বর্ণনা নেই। তিনি প্রধানত যুপলমানের উচ্চশিক্ষা 

বা মাদ্রাসা শিক্ষার উপরই জোর দিয়েছেন ।২৪ কালীকিস্কর দত্তও তার 
১1152101 £50৫. 5 70095, বইয়ে শিক্ষা! বিষষে একটি অধ্যায় যোগ 

করেছেন ৷ সেখানেও মখতব সম্পর্কে কোন বিশেষ খবর জানা যায় না।২৫ 

ভি. পি. এস. রঘুবংশী তীর 11190) 9001965 10 0116 818106950 09091৮ 

বইয়ে আঠার শতকেন্র সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থার বিশদ আলোচনা করেছেন । তাঁর 
'আলোচন! খুবই যুক্তিপূর্ণ। তবে তিনি মখতব সম্পর্কে আলাদা আলোচনা 
করেননি । তিনি লিখছেন, “ফারসী স্থলগুলিতে সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষা! 



১৫২ / বাংলার দেশজ শিক্ষার 

দেওয়া হত; এবং এগুলিকে মশতব ব! মাদ্রাসা বলা হত। এগুলি মুঘল রাহ্গ!- 

রাজড়াঁদের বদান্যতায় চলত ।”২৬ আমর] পরে দেখব বাংলার ফারপী 

স্কলগুলিকে ঠিক মখতব বলা যায় না। 

আসলে, বিশেন করে মখতবে কি পড়ানে। হত? মখতবের পাঠ্যস্থচী কি 

ছিল? মাত্রানার সঙ্গে নখতধ শিক্ষার কি প্রভেদ ছিল? না মখতব ৪ 

পাঠশালার শিক্ষায় কি তফাত £ এসব বিষয়ে সঠিক জানার মতো! উপাদান খুনই 

কম। সমকালীন সাহিত্য বা এঁতিহাসিক নখিপত্র এবিষয়ে আমাদের খুন 

একট! অবহিত করে ন]1 ৷ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে টোলের শিক্ষা ব। পাঠশাল! 

সম্পর্কে অনেক খবর জান যায়! কিন্তু ছু'এক জাম্নগায্ত উল্লেখ থাক€লও মখতব 

বা মাপ্রাস। সম্পর্কে ধারণা করার মণ! খবর বড় একটা নেই মধ্যযুগের বাংল! 

সাহিত্যে । এইসব অস্থবিধার কথা মনে রেখেই আমরা বাংলার মখত্তৰ 

সম্পর্কে আলোচন1 করব । 

ইপলাম ধর্মের অভুদয়ের সঙ্গে পক্ষে মধ্যপ্রাচ্যের মুপলমানপ্রধান দেশগুলিতে 
বেশ কয়েক ধরনের ইপলামী শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে । এদের মধ্যে 

'হালক।” 'মখতব, ব| 'কুততাব+, “মসজিত" ও “মাদ্রাসাই” প্রধান ।২৭ আসলে 

এদের অনেকগুলিই প্রাক-ইপলামী আমলেও চালু ছিল। তবে ইসলাম ধর্মের 
প্রভাবে এগুলির অনেক পরিপর্তন ঘটেছিল ।২৮ এগার-পার শতক নাগাদ এ্।ল 

পুরোপুরি প্রথাবদ্ধ ধীয় শিক্ষ। প্রাতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল বলেই মনে হয়। 

কোরানই যে ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি এবিবয়ে প্রায় সব পণ্ডিতই একমত 

এমনকি কোরানে নেই এমন কোন বিষয়ে শিক্ষাদানও অনুমোদিত হত ন। 

আললে কোরানের বাইরের যেসব বিষয় পরবর্তাকালে শেখ।ণে] হত তাও চালু 
হয়েছিল কোরান-নি্দিষ্ট ধর্মীয় আইন ব1 নিয়মকান্ুনের সঠিক প্রয়োগের 
তাগিদে । কোর!নের অন্ুশাষনের ব্যাখ্যা শিয়ে বিতর্ক ইসলামী উচ্চশিক্ষার 

বিষয় হলেও কোরানবিরোধী আলোচনা বা কোরানের অগ্চুশাসন বিষঙ্ত্ে 

সন্দেহ ইসলামী শিক্ষায় কখনই অন্থমোদিত নয়। 

মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামী শিক্ষার শুরুর কথ 

এ প্রসঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে মধাযুগে থে ইসলামী শিক্ষাধার1 গড়ে 
ওঠে সে সম্পর্কে দু'এক কথ! বলে নেওয়া দরকার । মধ্যযুগের ইসলামী শিক্ষার 
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উপাদানের উপর বিশেষ গবেষণা করে এ. এস. ট্রিটন জানাচ্ছেন যে, "ইসলামে 

প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার মধ্যে অনেক তফাত কাজেই এই ছুই ধারার শিক্ষ! 

সম্পর্কে আলাদা আলোচন! করাই বিধেয় |” তাঁর মতে, “ইসলামের শুরুর শু'মল 
থেকেই শিশুদ্রে স্থুলের আস্তিত্ব ছিল। যদিও এসব স্কুলের একখাত্র পরোক্ষ 
উল্লেখই পাওয়া যায়।”২৯ ইসলাম ধর্মের প্রথ« একশ ব্ছরে এরকম কয়েকটি 

উল্লেখের কথাও তিনি জানিষ্বেছেন তীর বইয়ে । একটি উল্লেখে "ছে, “শৈশনে 

কানে ছুল পরে সে যখন স্কুলে যেত ভখন একজন সাবেক কালের বীরকে দেখে 

ছিল ।”৩০ ন্মার একটি উল্লেগে আছে, “উপ অল-দারদা লিগছে--শৈশবে শিক্ষা 

নাও বয়সকালে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ।*৩১ আরো উল্লেখ পাওয়া যায় যে একটি 

স্থলে তিন হাজার পড়ুয়া ছিল 'আর শিক্ষক একটি গাধায় চড়ে তাঁদের পড়া :৩২ 
আর একজন সাবেক লেখকও স্কুলর উল্লেখ করেছেন তবে কোন বিস্তারিত 

ধিবরণ দেননি । আরে জানা যায়, খলিফা! এনং আমীররা তাদের ছেলেদের 

শিক্ষার জন্য গৃহশিক্ষক রাখতেন ।৩৩ এও জানা যাস যে, ইসলামের দ্বিশীয় 
শতকের শিক্ষকরা ছিলেন নামকরা পণ্ডিত । ইবনশিখিত তার বাঁলার মাই 

স্থলে পড়াতেন । আর ইহাইয়া অন-বরমাকি আনাথ শিশুদের জন্য একটি স্কুল 

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 1৩৪ 

তিনি আরে জানাচ্ছেন যে প্রথম আমলে এহব শিক্ষকর। ছিলেন টিশেস। 

শ্রদ্ধার পাত্র। “বাব যেমন ছেলের দৈহিক মঙ্গলের জন্য দারী, শিক্ষক! ও 
তেমনি তাদের মানসিক মঙ্গলের জন্য দায়ী” এরকম বিশ্বাস হিল লোকের | 

এরকম প্রবাদ ছিল যে, “শিক্ষক বিনা ঠিক পথে যাওয়ার চেয়ে শিক্ষকের সঙ্গে 

ভুল পথে যাওয়াও ভাল। যেমন শিক্ষিত কুকুরের শিকার খা হিসাবে আইন 
গ্রাহথ কিন্তু অশিক্ষিত কুকুরের শিকার তা নয় ।”৩৫ অবশ্ত পরব্ীকালে থে 

এইসব শিক্ষকরা বড় একট! সম্মানিত ব্যক্তি বলে গণ্য হতেন না তা 1 মি 

জানাচ্ছেন । তিনি একথ!?ও লিখেছেন যে, “প্রাথমিক শিক্ষকর। ছিল অনজ্ঞার 

পান্র। তারা দিনে শিশুদের সঙ্গে কাটাও আর রাত্রে জেনানার সঙ্গে ।”ত৬ 

এরকম নিয়ম ছিল যে, “শিক্ষকদের অনশ্ঠই বিবাহিত হতে হবে এণং নিজের 

বাড়িতে স্কুল করা চলবে ন11” রিটন জানাচ্ছেন যে, “এই নিয়ম তখনকার 
শিক্ষকদের নীতিবোধের প্রতি তীব্র কটাক্ষ সন্দেহ নেই ।”৩৭ অন্ত এক জায়গায় 
তিনি লিখছেন, “একজন শিক্ষকের সম্তান, যে নিজেও একজন শিক্ষক, তাকে 

জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সে এত বোক1 কেন? উত্তরে সে বলেছিল--যদি 
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আমি বোকা না হতাম তবে নিশ্চয়ই জারজ হতাম ।৮৩৮ আসলে ইপলামী 
উচ্চশিক্ষার প্রনারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে এই অবজ্ঞ1 দেখ! দেয় 

বলেই জানাচ্ছেন বেয়ার্ড ডজ।৩৯ সম্ভবত একথা ঠিক। ইসলামী প্রাথমিক 

শিক্ষা সম্পর্কে বেয়ার্ড ডজের লেখা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । আমরা৷ এবিষয়ে 

তার কথাও কিছু স্তনে নেব। 

মধ্যযুগের ইসলামী শিক্ষার ইতিহাপ আলোচনায় বেয়ার্ড উজ জানাচ্ছেন যে, 
পয্নগম্থর মহম্মদ যখন ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেন তখন আরব দেশে কোন 

প্রথাবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না। যদ্দিও খ্রীন্টান, ইহুদী ও কিছু শহুরে লোক 

লিখতে, পড়তে জানত, বেশির ভাঁগ আরববাসীই ছিল নিরক্ষর ৪০ পয়গন্থরের 

মৃত্যুর বছর পচিশেক পরে মুসলমানদের মধো যে ছু'এক জন লিখতে-পড়তে 
জানতেন তার! আরবী ভাষায় কোরানের একটি প্রামাণ্য সংকলন তৈরি করেন । 
মার এই কোরানের উপর ভিত্তি করেই ইসলাশী শিক্ষাবাবস্থা গড়ে ওঠে ।৪১ 

নিরক্ষর আরবর' মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি জয় করলে তাদের নেতারা লুণ্ঠিত বিশাল 

সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠে। আর এই সম্পত্তির রক্ষীণানেক্ষণ ও হুচার বাবস্থা 

পনার জন্য শিজেদের সন্তানদের শিক্ষিত করে তোলার তাগিদ বোধ করতে 

থাকে। তাছাড়া তার৷ যখন তাবু ছেড়ে বিজিত প্রাচীন নগর বা নতুন 

গড়ে উঠ! শিবির নগরীতে বাঁস করতে থাকে তখন তাদের সন্তানদের 

নাগরিক জীবনের উপযুক্ত করে তোলার প্রয়োজনও দেখা দেয়। শ্বভাবতই 
তারা নিজেদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য গৃহশিক্ষক নিয়োগ করতে থাকে 1৪২ 

'আরবর] নিজেরা শিক্ষিত হয়ে উঠার আগে পর্যন্ত বিজিত শিক্ষিত নাগরিক ব! 

দাপদেরই গৃহশিক্ষক নিয়োগ করা হত ।৪৩ প্রথম দিকে গরিব ছেলেরা মসজিদে 

আর ধনীসস্তানেরা গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াশুনা করভ। এইভাবে শিক্ষার 

আগ্রহ বাড়তে থাকলে উদ্যোগী শিক্ষকরা ছোট ছোট স্কুল খুলতে থাকে । বিশেষ 

রে বিজিত ধর্মাস্তরিতদের আরবী শেখানোর জন্যও এ ধরনের স্কুলের প্রয়োজন 
দেখা দিচ্ছিল। যদিও প্রথম দিকে এইসব স্কুলে তোতাপাখীর মতো কোরান 

মুখস্থ করানো হত, অচিরেই কোরানের কিছু কিছু স্থরার অর্থবোধ করার মতো 
লেখা ও পড়া শেখানো হতে লাগল।8৪ এইভাবেই ইসলামী শিক্ষার গোড়া- 
পত্তন হল। আট শতকের মাঝামাঝি নাগাদ ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষা মোটামুটি 
একট প্রখাবদ্ধ রূপ নেয়। প্রথম দিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন বাড়িতে ব1 

কারো দোকানে এই ধরনের স্কুল বসলেও বেশির ভাগ ক্ষেতেই প্রীথমিক স্কুল- 
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গুলি মসজিদেই বসত।৪৫ ধর্াস্তরিত বিজিতদের জন্য অসংখ্য মসজিদ গড়ে- 
উঠছিল, সেইসঙ্গে গড়ে উঠছিল প্রাথমিক স্কুল। আুলে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন 
বিজিত দেশের ধর্মান্তরিতদের মধ্যে কোরান ও আরবী এঁতিহা প্রচারের 
প্রয়োজনেই ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষার প্রনার ঘটেছিল । এইসব স্কুলে শিশুর! 
দশ বছর বয়স পর্যন্ত কোরানের কিছু অংশ লিখতে ও মুখস্থ করতে শিখঞ্জ আর 

কিছু অঙ্কও শিখত। ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের প্রয়োগ সংক্রান্ত হিসেব- 

_নিকেশের জন্য তাদের কিছুটা অঙ্ক শেখা জরুরি হয়ে উঠেছিল। বড় হয়ে 

ওঠার আগেই পড়ুয়ারা এইসব স্কুলে নমাজ, ওজ্ছু প্রভৃতি ধর্মীয় আচারগুলিও 

শিখে নিত। দশ বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষ। শেষ করে অনেক সময় আরো 

তিন বছর ব্যাকরণ, সাহিত্য আর কিছু কিছু ইতিহাস পড়ত 18৬ 
“আদাংল-ুয়াপ্লিমিনে*র সাক্ষ্যে ডজ জানাচ্ছেন ঘে 'আব্ব।সিদ' আমলে 

ছেলের] সকালের অর্ধেক সময় পড়ত, তারপর অল্প বিশ্রামের পর বাকি অর্ধেক 

দিন লেখা শিখত। এই পড়া আর লেখার বিষয় ছিল কোরান । মঙ্গলবার 

বিকেলে আর বুহস্পতিনার সকালে ছেলেরা তাদের লেখ। শুধরে নিত । শুক্রবার 

ছিল ছুটির দিন । অন্যান্য উৎসবের দিনেও ছুটি থাকত। শিক্ষকদের দেয় 
মাসিক বা বাৎসরিক বেতন সাধারণত কাজীরাই ঠিক করে দিত। শাস্তি 
হিদাবে ব1 পড়ুয়াদের সাহপী করে তোলার জন্য বেত মারার প্রথাও চালু ছিল। 

মবশ্ত ছেলের] যাতে আহত ন1 হয় সেদিকেও নজর রাখা হত।৪৭ প্রথম দিকে, 

শিক্ষ। দেওয়া ধর্মীর কর্তব্য হিসাবে বিবেচনা করে, শিক্ষকর। বিনা বেতনে শিক্ষা 
দিলেও অচিরেই তারা বেতন হিসাবে খাগ্চন্রব্য বা অর্থ 'মাঁশা করতে থাকে। 
কালে শিক্ষকত! একটি অর্থকরী পেশ! হয়ে উঠে ।৪৮ ফলে বেশি আন্নের আশায় 
বেশি বেশি পড়ুয়া! ভর্তির রেওয়াজ দেখ দেয়। ডজ জানাচ্ছেন যে, 'উমাইয়াদ' 
নামলে একটি স্কুলে তিন হাজার পড়ুয়া ছিল। শিক্ষক একটি গাধায় চড়ে 
ভাদের পড়াতেন । প্রাথমিক শিক্ষকরা! যে পরে নিতান্তই অবজ্ঞার পাত্র হয়ে 

উঠেছিল এও হয়ত তার একট! কারণ । তবে সাধারণত স্কুলগুলিতে ত্রিশ- 

চ্লিশ জন পড়ুয়া থাকত। শিক্ষক বসতেন একটি টুলে আর পদ্ভয়ারা তার 
চারদিকে গোল হয়ে মাটিতে বলত । তখন গ্লেটের বিশেষ প্রচলন না থাকায় 

ছেলের! পাটায় লিখত। মুছে বা ধুয়ে নিয়ে তাতে আবার লেখা যেত।৪৯ 

জিমার জানাচ্ছেন যে, চার বছর চার মাস চার দিন বয়সে মুসলমান শিশুর 
বিসমিল্লা সংস্কার হত। তারপর বিশেষ করে স্বচ্ছল পরিবারের ছেলেরা স্কুলে 
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গিয়ে অক্ষর শ্িখত। এইসব স্কুল সাধারণত কোন দোকানের এক কোণে বা 
কোন মসজিদে বসত। শিক্ষককে ঘিরে পড়ুয়ারা মাটিতে আসন বিছিয়ে 
বসত। সবাই একসঙ্গে পড়া করত। পড়ুয়াদের কোন শ্রেণী বাঁ স্তরভেদ 
ছিল না। শিক্ষকের দক্ষ কানে, কোন্ পড়ুয়া ভুল উচ্চারণ করছে বা! কে কোন্ 
শব্ধ বাদ*দিয়ে গেছে ঠিক ধরা পড়ত। কেউ হয়ত অক্ষর বলছে, কেন্ট 

কোরানের প্রথম স্থরা মুখস্থ ৰরছে, কেউ অন্য কোন স্থুরা জোরসে পড়ে চলেছে । 

সব একসঙ্গে মিলে এক বিষম সোরগোল হত। এভাবেই পড়া চলত। এই 
পদ্ধতিতে শ্মৃতিশক্তির চর্চা হপ্পেও বিচারশক্তির কোন উন্মেষ হত না। কাঠের 

্লেটে লেখ! চলত । কিছু লেখ! শেখা আর কোরান মুখস্থ করেই প্রাথমিক 

শিক্ষা শেষ হত। ৫০ 

এই ইতিহাস থেকে আমর] কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও বাংলার মখত্তল 
শিক্ষার পক্ষে প্রাসঙ্গিক কথা জানতে পারি। প্রথমত, ইসলামী প্রাথমিক 

শিক্ষার গোড়াপত্তন ও প্রসারের সঙ্গে বিজিত ধর্মাস্তরিতদের ইসলামী আদর্শে 

শিক্ষিত করার ঞ্শ্টি বিশেষভাবে জড়িত। দ্বিতীয়ত, কোরানই ইসলামী 
প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি ও প্রায় একমাত্র বিষয়। কোরান মুগস্থ করা, কোরান 

পড়া এনং কোরানের অংশ লিখে লেখা শেখাই প্রধানত ইসলামী প্রাথমিক 
শিক্ষার সচী। এমনকি অঙ্ক শেখাও ই“লামী উত্তরাধিকার আইন প্রয়োগ 

সংক্রণস্ত হিসেব-নিকেশের জন্যই ৷ তৃতীস্ব্ঃ ইসলামী প্রাথমিক স্কুলগুলি মসজিদ 

সংলগ্র হয়েই গড়ে ওঠে। ফলে এগুলিতে “সেকুলার” ব। ব্যবহারিক শি'গার 

স্বযোগ নেই বললেই চলে। চতুর্থত, এ ধরনের স্কুলের শিক্ষকদের খুব একটা 
শিক্ষিত ন1 হলেও চলে। ন্বভাবতই ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকর! 
সমাজে খুব একটা সম্মানের আসন পেত না । সবচেয়ে বড় কথা, সম'জের 
উচুস্তরের মানুষেরা বিশেষ করে ইসলামী পণ্ডিতসমাজ ইসলামী প্রাথমিক 
শিক্ষা ও শিক্ষকদের যারপরনাই অবজ্ঞা করত। 

একটু খু'টিয়ে দেখলে দেখা যাবে মধ্যযুগের বাংলার মখতব শিক্ষা প্রসঙ্গেও 

এই কথাগুলি খাটে । সে আলোচনার আগে উল্লেখ করা দরকার যে ট্রিটন 

ব। ডজের লেখায় ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে 

“মখতবে'র উল্লেখ বড় একট! পাওয়া যায় না। যদিও 'মাপ্রাসা'র উল্লেখ দেখা 

যায়। “'মখতব, একটি আরবী বথা। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে ছোটদের 

লেখা! শেখার প্রতিষ্ঠানগুলিকে 'মখতব* বা “কুততাব” বলা হত। এগুলি 
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সম্ভবত প্রাকইলামী আমলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ।৫১ ইসলাম ধর্থের অভ্যুদয়ের 
পর ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাবে এগুলির শিক্ষণীয় বিষরের বিশেষ পরিবর্তন 
হয়। কোরান পড়া ও ধর্মীয় শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হতে থাকে ।&২ 

কোন কোন মখতবে সেইসঙ্গে কিছু কিছু লেখা, অঙ্ক, ব্যাকরণ ও কাব্য পড়ার 

রেওয়াজও সম্ভবত চালু হয়। কালে এগুলি আর শুধু লেখা শেখার স্কুল থাকে 

না। বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে ভিন্নভাষী নিজিত দেশে, লেখা শেখা 
গৌণ স্থানলাভ করে। ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষার স্কুল হিসাবেই কালে 
মখতব শিক্ষার প্রপার ঘটে। কোরান পড়া এবং ধর্মীয় আচার শেখাই মুখ্য 
বিষয় হয়ে ওঠে । আমরা জানি সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং নাগরিক 

জীবনের প্রয়োজনেই ইসলামী শিক্ষা বিকাশলাভ করে এবং অঙ্ক প্রভৃতি 
কোরানের বাইরের বিষয়ও ইসলামী শিক্ষার অস্তভূক্ত হয়। গ্রামবাংলার 
ধর্মান্তরিত গরিব মুপলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার চাহিদ1 কিন্তু ঠিক এরকম ছিল 

না। গ্রামবাংলার ধর্মান্তরিত মুসলমানদের কোরানে বিশ্বাস ও ইসলামী 
আচার শেখানোই ছিল সবচেয়ে জররি। বাংলার মখতবগুলি মূলত এই 
তৃমিকাই পালন করেছে। ধর্মাম্তরিতদের ধর্মীয় শিক্ষার তাগিদেই বাংলায় 

মখতব শিক্ষা চালু হয়। আবার এই ধর্মীয় শিক্ষার প্রাধান্তই মখতব শিক্ষাকে 

সংকীর্ণ গণ্ভীতে বেঁধে রাখে । 

বাংলার মখতব ও মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্য 

মূদলব!ন অধিকারের পরই ভারতবর্ষে যখতব ও মান্্রাসা শিক্ষা চালু হয়। 
সন্দেহ নেই, ধর্মান্তরিত ভারতীয়দের ইসলামী আদর্শে শিক্ষিত করাই ছিল 
প্রধান উদ্দেন্ত ৷ স্থলতান সাহাবুদ্দিন বা মুহত্রদ ঘুরীই সম্ভবত প্রথম ভারতে 
ইসলামী শিক্ষা প্রচারের উদ্যোগ নেন । তিনি আজমীরে বেশ কয়েকটি 
ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। মুহচ্থ্দ ঘুরীর কোন ছেলে ছিল 
না। ফলে ঘুরী তার দাসদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। 
এই শিক্ষিত তুকা দাসদের একজন কুতুবদ্দীন ভারতে দাস সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা 

করেন এবং ইসলামী শিক্ষা প্রসারে বিশেষ সচেষ্ট হন। মুহক্মদ ঘুরীর মতোই 
তিনি ভারতীয় হিন্দুদের মন্দির ইত্যাদি ভেঙে মলজিদ, মাত্রাসা প্রভৃতি স্থাপন 

করেন।&ৎ কুতুবদ্দীনেরই এক সেনাপতি বক্িয়ার খিলজী প্রথম বাংলায় 
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মসজিদ, মাব্রাসা স্থাপন করেন । তিনিও কুতুবন্ধীনের মন্ডোই স্থানীয়দের 
মন্দির ও শিক্ষ| প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে ইসলামী শিক্ষা প্রচারের উদ্যোগ নেন 1৫৪ 
বাংলার পরব মুসলমান স্থলতানদের আমলে কিন্তু বাংলা ভাষা, সাহিত্য 
ও শিক্ষার অসামান্য উন্নতি ও প্রসার ঘটে । 

মধ্যযুগে মূলত ধর্মান্তরিত মুসলমান শিশুদের শিক্ষার জঙন্তই বাংলায় মখতব 
ও মান্্রাসা শিক্ষ। চালু হয়। অবশ্থ কালে হিন্দুরাও এতে পড়াশুনা করত 

এমন নজিরও কিছু পাওয়া যায়। বাংলাধ ঠিক কবে প্রথম মখতব প্রতিগিত 
হয় খা কে প্রথম মখতব স্থাপন করেন সে খবর জানা খায় না। তবে 

বক্তিয়ার খিলজীর আমলেই যে প্রথম বাংলায় মাদ্রাস। স্থাপিত হয় সে প্রমাণ 

পাওয়া যায়। সম্ভবত একই সময় মখতব শিক্ষাও বাংলায় চালু হয়। 
যাইহোক, মুসলমান অধিকারের পর এদেশীয় নীচুশ্রেণীর মানুষ ধর্মাত্তরিত 

হতে থাকলে মখণব শিক্ষার প্রসার ঘটে বলেই মনে হয়। মধ্যযুগের মুসলমান 
এঁতিহাসিকদের বিবরণে ধর্মাস্তরের অনেক খবর পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে 

ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের কথাও জান! যায়। তবে ইসলামী উচ্চশিক্ষার 

কথাই সেখানে বেশি । ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষার খবর খুব একটা নেই 

বললেই চলে। এই ধর্মান্তরের ইতিহাস খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় বঙ্ু- 
ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছায় এই ধর্মীস্তর ঘটেছিল । “ফুটাহত-ই-ফিরোজশাহী'তে ফিরোজ 

শাহ তুধলকের আমলে ব্যাপক ধর্মাস্তর ঘটেছিল বলে উল্লেখ আছে । ফিরোজ 
শাহ তুঘলক ইদলামী শিক্ষ| বিস্তারেও এক বড় ভূমিকা নেন ।৫৫ 

মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যেও এই ধর্যাস্তরের এবং মখতব প্রতিষ্ঠার কিছু 

খবর পাওয়া যায়। কাজেই মধ্যযুগের বাংল! সাহিতয এবিষয়ে আমাদের 

কতটা অবহিত করে তাও দেখ! দরকার । বিপ্রদাস পিপলাইয়ের “মনসা- 

বিজয়” এবিষয়ে আমাদের বেশ খানিকটা ওয়াকিবহাল করে। বিপ্রদাস 
পিপলাই লিখছেন-_- 

জতেক ছৈয়দ মোজ! জপয়েত বিসমিল্লা 

সদ! মুখে কলিম! কেতাব। 

হিন্দুত কলিম! দিল মুছলমানি শিখাইল 
তথা! বৈসে জত মুছছলমান 

শিখাএ নামাজ অন্কু. সদাই মক্তবে রুদ্ু 
নিরস্তর খলিপা জোগান ।*৬ 



মখতবের কথা / ১৫৯ 
সি 

বিপ্রদাস পিপলাই পনের শতকের কবি । যদিও স্থকুমার সেন সম্পাদিত 

“মনসা বিজয়েখর আদর্শ পু'থি আঠার শতকের ।৫৭ “মনসা বিজয়ে'র এই ছত্রগুলি 
যারপরনাই তাৎ্পর্ষপূর্ণ। বিপ্রদাপ পিপলাইয়ের যূল রচনায় এই ছত্রগুলি 
ছিল কিনা সেবিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। তবে "মনসা মঙ্গলে'র 

হাসান-হোসেন পাল! যে বেশ সাবেক কালের রচনা সেবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 

নেই। বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ” বা অন্ান্ত “মনসা মঙ্গলে'ও এই পালা দেখা 

যায়। অবশ্ঠ মখতব শিক্ষার উল্লেখ তেমন আর কোথাও পাওয়। যায় না । 

নারায়ণদেবের 'পন্মাপুরাণে এই পালা নেই। শুধু ছুই জায়গায় সামান্য কয়েক 
ছত্রে হাসান-হুসেনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে নারায়ণদেবের 'পল্মা- 

পুরাণে'র সম্পাদক তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত জানাচ্ছেন যে, বিজয়গুপ্তের পু'খিতে 

বণিত হাসান-হুসেন পালাতে ১৫-১৬ শতাব্দীর বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার 

একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। দ্নারায়ণ দেব, বিজয়গ্রপ্ত ও হুসেন সাহের 
অনেক পূর্ববর্তী ব্যক্তি বলিয়া এই পালাটি তাহার পুথিতে পাওয়া যাঁয় 
না। হাসান-হুসেনের যে সব উল্লেখ নারায়ণ দেবের পুথিতে পাওয়া যা, 
তাহা যে অনেক পরবর্তী গায়কগণ ও লেখকগণ কর্তৃক সংযোজিত হইয়াছে 
স্থতরাং প্রক্ষিপ্চ, তাহ] অনুমান করা যাইতে পারে ।*৫৮ 

যাইহোক, পনের-যোল শতকের অন্যান্ব কবিদের কাব্যে বাংলার মখতর 
শিক্ষা! সম্পর্কে আরো৷ কি জানা যায় তাও দেখা দরকার । বাংল] চণ্ভীমঙ্গলে : 
এবিষয়ে কিছু উল্লেখ দেখ! যায়। ষোল শতকের কবি ছ্বিজ মাধবের “মঙ্গল: 
চত্তীর গীতে' কালকেতু পালায় আছে-_ 

বৈসয়ে মুসলমান ' পহ্ে কিতাপ কোরান 
নমায়াজ পহে পাচবার। 

সোলেমানী মাল! করে খোদার নামে জিগির কাড়ে 
সৈদ কাজী বোসিল অপার ॥৫৯ 

খ্বিজ মাধব কালকেতুর রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির প্রজাগণের বসতির বর্ণনা 
করতে গিয়ে এই ছত্র কয়টি লিখেছেন । এখানে মখতবের উল্লেখ না থাকলেও 
“কিতাপ কোরাশ আর 'নমায়াজ” পড়ার কথা পাই। যোল-শতের শতকের 
কবি মুকুন্দরামের 'চণ্ডীষজলে' কিস্তু মখতবের পড়ান্তনার বদনা আছে । 
মু$ুয়ামের চতীমঙ্গলে কীলকেতু প্রতিষ্রিত' নগরে-_ 



১৬* / বাংলার দেশজ শিক্ষাধার। 

যতশিশু মুছলমান তুলিল দলিজখান 

মখদম পড়ান পড়ন]। 

অন্য একটি পাঠে আছে-_ 

যত শিশু মুছলমান তুলিল মক্তবখান 
মখদূষ পড়ায় পঠন। ।৬০ 

“মনসা বিজন ও “চণ্তীমঙ্ষলে”র এই ছত্রগুলি থেকে বেশ বোঝা যায় ষে, 

মুসলমান অধিকারের পর মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মতোই বাংলায়ও ধর্মাস্তরি তদের 

ইসলামী আচার নামাজ-অঞ্ঞু শেখানোর ন্যাপাণ্ে মখতব এক বিশেষ তৃমিকা 
নিয়েছিল। একই কারণে বাংলায়ও ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষ। বিস্তার জরুরি 

হয়ে উঠেছিল। ধর্মান্তরিত মুমলমানদের প্রয়োজনেই যে বাংলার নান। অঞ্চলে 

গ্রামে-গঞ্জে বহু মসজিদ স্থাপিত হয় তাতে সন্দেহ নেই। এইপব মসজিদকে 

কেন্দ্র করেই যে বাংলায় মখতব ও মাদ্রাপ। শিক্ষাব্যবস্থ। গড়ে উঠে তাতেও 

সন্দেহ নেই। এইসব মসজিদেই সাধারণত মখতব বসত। আবদুল করিম 

জানাচ্ছেন, “দুর এলেকায় স্থাপিত মপজিদগুলি মখতব ও মসজিদ দুয়েরই 
কাজ করত । মুঘল আমলে বাংলায় সাধারণত একতলায় মখতব বসত আর 

দোতলায় থাকত মসজিদ যেমনটি দেখ। যায় ঢাকার খান মহম্মদ মির্ধার মসজিদ 

বাড়ীতে ।”৬১ আর মসজিদের ইমাম বা পেসি ইমামই মখতবের শিক্ষকের 

কাজ করত। তাদেরকে মৌলভি বা মিঞাজি বলা হত।৬২ মখতবগুলি ষে 
শুরুতে অন্তত, ধর্মীয় প্রভাবে ও মসজিদের আশ্রয়ে গড়ে উঠেছিল তাতেও কোন 

সন্দেহ নেই। এইসব মখতবে কোরানের কিছু অংশ মুখস্থ করানো আর 
নামাজ, অনু শেখানো ছাড়া হম্নত অল্লন্বল্প লেখ] শেখানো হত। ইসলামী 

সংস্কৃতির প্রসার বা ইসলামভাবাপন্ন মুসলমান সমাজ গড়ে তোলার উদ্দেশ নিয়ে 

এইসব মপজিদ সংলগ্ন মখতবগুলি স্থাপিত হলেও মখতবের বিশেষ পাঠ্যস্থগী ব| 
পাঠব্ষিয়ের বিস্তারিত বর্ণন। মধ্যযুগের বাংল! সাহিতো বা সমসাময়িক ইতিহাসে 
ধুব একট! পাওয়। যায় না বললেই চলে । 

ধর্মীয় তাগিদে গড়ে ওঠায় ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষ। ধর্মীয় আওতার বাইরে 

এসে “সেকুলার” ব্যবহারিক শিক্ষা পরিণত হতে পারেনি বলেই মনে হন়্। 
ব্যতিক্রম হিসাবে হয়ত দু'একটি মখতবে কিছু ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়! হত। 

তবে মখতব শিক্ষা কখনই বাংলা পাঠশালার মতে1 সকল ধর্ম, বণ ও শ্রেণীর 
(লোকের সাধারণ বাবহারিক শিক্ষার চা[ইদা মেটাতে পারেনি । অবস্ত ধর্মান্তরিত 



মখতবের কথ! | ১৬১ 

মুসলমান শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার চাহিদ! মেটাতে মধতব শিক্ষা এক বিশেষ 

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সন্দেহ নেই । আঠার-উনিশ শতক নাগাদ 

দেখা যায় বেশির ভাগ মখতবই আসলে কোরান স্কুল । 
এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় যে মধ্যযুগের মুদলমান কবিদের 

কাব্যেও মখতবের কথা বা পড়াশুনার বিবরণ বড় একটা নেই। আলাওলের 

পল্সাবতী” কাব্যে পাঠবিষয়ের যে বর্ণনা! আছে তাতে "আরবী ফারসী আর মগী 

হিন্দুয়ানী'র উল্লেখ থাকলেও “কাব্য”, "অলঙ্কার, ব্যাকরণ”, পুরাণ", "পিগল?, 
'আগম” প্রস্তুতি সংস্কৃত শিক্ষার বিষয়েরই প্রাধান্ত ।৬৩ তবে তার “তোহ.ফা? 
নামক তত্ব-উপদেশমুলক রচনায় ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে কিছু কথা আছে। 
আলাওল তার 'তোহফা*য় লিখছেন-__ 

বিদ্যা বিন্ যে রহে যুগল আখি অন্ধ । 

যত্ব কর সর্ব হস্তে বিদ্যা পঠ ভাল। 
ন। পড়িলে অন্ুশোচে গোয়াইব কাল ॥ 

কী গা ১৬ 

সর্বশাস্ত্র শিখ আগে পড়িয়া কোরাণ। 

ঈশ্বর চিনিতে বিদ্যা পঠ জন্মভর | 
বিদ্চার নির্মল জ্যোতে ( জ্যোতিতে ) চিনিব ঈশ্বর | ৬৪ 

দেখা যাচ্ছে আলাওল আগে কোরান পড়ে পরে সর্ধশান্্র পড়ার কথা 

বলছেন । আর ঈশ্বরকে জানার জন্যই যে পড়াশুনা তাও লিখছেন । কোরানই 
যে ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি এবং ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মখতবের 

প্রধান পাঠ্যবিযয় তা আমরা আগেই জেনেছি । আলাওল তার 

তোহ.ফায়, অর্থ না বুঝেও যে মুসলমান কলেম৷ পড়তে পারে, সে সবার পুজ্য 
একথাও ঘোষণ1 করেছেন 1৬৫ তোহ্.ফ1 বাংসা ভাষায় লেখ ইসলামী আচার 

বিষয়ক রচনা । কাজেই তোহ্ফার সাক্ষ্য নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ । তোহফার পরোক্ষ 

সাক্ষ্য থেকে অন্ুমান হয় বাংলার মসজিদ সংলগ্ন মখতবেও প্রধানত কোরান পড় 

হত। এবং না বুঝে পড়ারই রেওয়াজ ছিল। কারণ আরবী বিদেশী ভাবা, 
সে ভাষা সবার বোধগম্য হত না। তবে একথাও ঠিক আলাওল কোথাও 

মখতবের উত্লেখ করেননি । দেখা যাক আর আর মুসলমান কবিদের কাব্যে 

ষখতব শিক্ষার কোন খবর পাওয়| যায় কিনা! । | 

দৌলত কাজীর “সতী য়না ও লোর চন্দ্রাণ' কাব্যে দেখি-_ 
দেশজ, ১১ 



১৬২ | বাংলার দেশজ শিক্ষাধার! 

শ্ীযুক্ত আশরফ খান অমাত্য প্রধান । 

ষোলকল৷ পূর্ণ যেন চন্দ্রমা সমান ॥ 

নীতি বিছা কাব্য শাস্ত্র নানা রস চয়। 

পড়িল! শুনিল! নিত্য সানন্দ হৃদয় ॥ 

হেন মতে সভা করি বসিয়া থাকিতে । 

কহেম্ত সানন্দ চিত্তে প্রপঙ্গ শুনিতে ॥ 

আরবী ফারসী নানা তত্ব উপদেশ । 

বিবিধ প্রসঙ্গ কথা আছিল বিশেষ ॥৬৬ 

এক আরবী-ফারসী নানা তত্ব উপদেশের কথ! ছাড়া খুব একট] কিছু জান; 

গেল না। তবে একথা ঠিক, তখন আরবী-ফারসী পড়ার যে কিছু রেওয়াজ 

ছিল তা বোঝা যায়। যদি ধরে নেওয়া যায় এই কাব্যছুটির মূল চরিত্রগুলি 

হিন্দু তাই ইসলামী শিক্ষার প্রলঙ্গ বিশেষ নেই তাহলে দৌলত উজির নাহরাম 

খানের “লায়লী-মজন্ু” কাব্যেও ইসলামী শিক্ষার প্রপঙ্গ কেন নেই সেক্স 
থেকে যায়। 

দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লায়লী-মজনু” কাব্যে পাঠশালার উল্লেখ 

পাই, পাঠশাল! ঘরের বর্ণনা পাই কিন্তু মখতব ব1 মাদ্রাসার বা ইসলামী 

শিক্ষাধারার কোন খবর পাই না। আহমদ শরীক লিখছেন, “হিন্দু পুরাণের 
গ্রতুল ব্যবহারে, ঘরোয়া জীবন চিত্রে, প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনায় কিংবা 
রীতি-নীতি ও আচার-সংস্কারের আলেখ্যে কবি তার চোখে দেখা প্রাতিবেশ 

ও এরতিহৃনূজে পাওয়া বিশ্বাস-সংস্কার এবং শিক্ষালন্ধ জ্ঞানকেই শ্বীকার করেছেন । 
ফলে এ কাব্যে আরবী বিনামে বাঙল৷ দেশ ও বাঙালী জীবনেরই ছবি পাই 17৬৭ 
খুবই সত্যি কথা। আসলে উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত বাঙালি মুসলমান 
কবিদের কাব্য আর বাঙালি হিন্দু কবিদের কাবা ছিল একই স্থরে বাধ! বাংলা 

কাব্য । বোঝা যায়, তখনো বাংলা ভাষ! শেখার বা বাংলা ভাষা চর্চার আদর্শ 

প্রতিষ্ঠান ছিল বাংল! পাঠশালা । আর বাঙালি মুসলমান কবিরাও সম্ভবত বাংলা 
পাঠশালাতেই বাংলা শিখতেন, তাই তাদের কাব্যে বাংল! পাঠশ্াাললার অনেক 

উল্লেখ আর মখতবের অঙ্ুল্লেখ দেখি । মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের কাবে] 

মখতবের এই প্রায় অন্থল্লেখ কিন্তু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । মধ্যযুগে বাংল। ভাষার 
চর্চ1৷ ও বাংলা সাহিত্যের বিকাশে মখতব শিক্ষার অবদান যে নিতাত্তই নগপা 



২ মখতবের কথা / ১৬৩ 

সেবিষয় সন্দেহ নেই। তাই হিন্দু-মুসলমান নিধিশেষে বাঙালি কবিদের কাব্যে 
পাঠশালার কথাই বেশি করে পাই। 

মখতব ও বাংলা শিক্ষা ২ 
মসজিদ সংলগ্ন আদি মখতবগুলিতে বাংলা শেখানো হত কিনা বা বাংলা 

শেখানো হলে কবে থেকে মখতবে বাংলা শেখানো শুক্ক হয় সে খবর জানার 

কোন উপায় দেখি না। সতের শতকের কবি দোনাগাজীর 'সয়ফুল মূলক- 
বদিউজ্জমাল' কাব্যে পাঠ্যবিষয়ের যে বিবরণ আছে তাতেও দেখি মধাযুগের 
মঙ্গলকাব্যের রীতিতে সংস্কৃত শিক্ষার বিষয়__“কাব্যশাস্ত্র রতিশাস্ত্র শিখিল পুরাণ! 

সিদ্ধি শাস্ত্র আগম জ্যোতিষ আর যথ | শিখিল যথেক শাস্ত্রকি কহিব কথ” 1৬৮ 

তবে কালে মসজিদের বাইরেও যে ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল পে 

খবর পাওয়া যায়। শেখ মনোহরের "শমসের গাজীনামায় কোরান ও বিভিন্ন 

ভাষা শেখার উল্লেখ দেখা যায়। এর থেকে অবশ্ঠ বাংলার সব মখতবে এই 

পাঠ্যস্থচী ছিল এরকম সিদ্ধান্ত কর] যায় না। হয়ত কোন কোন মখতবে বা! 

মাঞ্রাসায় এরকম শেখানো হত। শেখ মনোহর মখতব বা মাদ্রাসার উল্লেখ 

করেননি । তিনি শামসের গাজীর “তোলাবখানা'র কথ বলেছেন । আঠার 

শতকের শেষ পাদের কবি শেখ মনোহর তার “শমসের গাজীনামা"য় লিখছেন-- 
তোলাব খানায় ছাত্র শতেক রাখিয়। 

গাজী পালে সে সকলে অন্নবস্ত্ দিয় । 

সন্দ্বীপের অন্ধ এক হাফিজ আনিয়া 
কোরান পড়া এ সবে পুণ্যের লাগিয়া 
হিন্দুস্তান হৈতে এক মৌলবী আনিল 
আরবী এলেম ছাত্রগণে শিখাইল। 

যুগদিয়া হৈতে এক গুরুবর আনি 
শিখাইল ছাত্রগণে বাঙ্গালার বাণী । 
ঢাকা হইতে মুন্শী আনি ফারসী পড়া এ 
হেনমতে নান ভাষাএ এলেম শিখাএ। 

দিনমধ্যে নিয়ম করিল হেন মতে 

দশ দশ দণ্ড ধরি ছুভাগে পড়িতে । 



১৬৪ / বাংলার দেশজ শিক্ষাধার! 

ভোর রাক্ি চারি দণ্ড আগাজে প্রহর 

পাঠের সময় করে দিল গাজীবর 1৬৯ 

শামসের গাজী, যিনি আলিবরীর সময়ের লোক বলে জান৷ যায়, তার 
“তোলাবখানা"য় বিভিন্ন ভাষা শেখার এই আয়োজন দেখে অনেকেই সিদ্ধান্ত 
করেছেন যে, মখতবে একাধিক ভাষার্শেষ করে আরবী, ফারসী ও বাংলা 

শেখানো হত। আবছুর রহিম লিখছেন, “ধর্মীয় শিক্ষাদানই ছিল প্রাথমিক 

শিক্ষার ভিত্তি ।...ধর্মীয় বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়াদিও মক্তবে পড়ান হ'ত ।-." 

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছা্রদেরকে আরবী, ফাসী ও বাংলা--এই তিনটি ভাষা 

শিক্ষা করতে হুত।”৭ তিনি শামসের গাজীর 'তুলবাইথানা*র উল্লেখ করে 
লিখছেন, “এতে প্রমাণ হয় যে ফার্সী, আরবী ও বাংল! বঙ্গদেশের বিদ্যালয় 

সমূহে পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল । “দারদা মঙ্গল' নামক কাবাগ্রন্থ থেকে আরো 
একটি প্রমাণের দ্বারা এই ধারণা নুপ্রতিঠিত হয়। এ গ্রন্থে আছে যে, রাজা 

গোবিন্দ তার পুত্র লক্ষাদরকে পণ্ডিত গৌরীদাসের তত্বাবধানে রাখার সময়ে 
তাকে বলেছিলেন যে, বালককে বাংলা, নাগরী (হিন্দী ) ও উতৎকল ( উড়িয়া! ) 

ভাষা শিক্ষা দ্রিতে হুইবে।”৭১ এরকম দলছুট নজির থেকে এতবড় সিদ্ধান্ত 

কর। কিন্ত ঠিক নয়। বাংলার পাঠশাল। বা মখতবগ্ুলিতে অস্তত এতসব ভাষা 
পড়ানে। হত এমন নজির বড় একটা মেলে না। আজিজুর রহমান মল্লিক ঠিক 

উল্টে! কথ! বলেছেন । তিনি লিখছেন যে, “মখতব ব৷ প্রাথমিক আরবী শিক্ষার 
স্থলগুলির শিক্ষকরা ছিল অর্ধশিক্ষিত এবং এগুলিতে শুধুই না বুঝে কোরান মুখস্থ 
করানে। হত। আর পাঠশালাগুলি ছিল সংস্কৃত প্রভাবিত বাংলা স্কুল এবং 

মুঘলমানরা এইসব স্কুলে পড়তে আগ্রহী হত ন11”+২ আজিজুর রহমানের এই 

উক্তির সঙ্গে একমত ন। হয়েও বল যায় মখতবগুলি যে মূলত কোরান স্কুল ছিল 

এবিষয়ে সন্দেহের অবক!শ নেই। অন্তত এ পর্যন্ত আমরা যেসব সাক্ষ্যগ্রমাণ 

পেয়েছি তা থেকে এরকম ধারণাই হয়। ভারতীয় শিক্ষা কমিশন ও কমিশনের 

বাংল! গ্রদেশ কমিটির সামনে ধার। মুসলমানের শিক্ষ। বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন 
তারাও মখতব সম্পর্কে মোটামুটি একথাই বলেছেন ।+৩ আবছুর রহিমের এ 

শিদ্ধাস্তের সপক্ষে সাক্ষাপ্রমাণের বড়ই অভাব । আবছুর রহিম অবশ্ত তার 

বইয়ের বহু জায়গায় এরকম অসিদ্ধ সিদ্ধান্ত করেছেন । যেমন, তিনি মখতৰ 

আর পাঠশালার মধ্যে বড় একটা তফাত করেননি । তার মতে, প্প্রাথমিক 

বিস্ভালয় মক্তব বাংলাতে পাঠশালা নামেও অভিহিত হত ।”৭8 তিনি এমনকি 



মখতবের কথ! | ১৬৫ 

একথাও লিখছেন যে, পস্থতরাং মিঃ আাডাম কর্তৃক উল্লিখিত প্রাথমিক বিদ্যালয় 

গুলে! ছিল মুললমান আমলে স্থাপিত এবং এর বেশির ভাগই পুরনে মক্তব |*৭& 
এগুলি যে “পুরনো মক্তব” সেকবা কিন্তু তার লেখা থেকে প্রমাণ হয় না। 
কোন তথাপ্রমাণ ছাড়াই তিনি এতবড় একটা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছেন । 
আর এই গোড়ায় গলদের জন্যই আবছুর রহিমের আলোচনার উপর নির্ভর করা 
অস্থবিধাজনক । আসলে আবছুর রহিমের নিজের লেখাই তার এই সিদ্ধান্তের 

বিরুদ্ধে যায়। আমরা এবিষয়ে কিছু আলোচনা করব । 

আবছুর রহিম লিখছেন, “বহু মুসলমান কবি বাংল ভাষায় তাদের ্রন্থাদি 

রচনা! করেন । ধর্মীয় বিষয়ের উপরও তাঁরা একই ভাষায় তাদের গ্রন্থাদি রচনা 
করেন। তাদের লেখা থেকে প্রকাশ পায় যে, বেশীর ভাগ মুসলমান আরবী ও 

ফার্সী ভাষা বুঝতে অক্ষম ছিলেন । এবং সে জন্য তার] বাংল! ভাষায় লিখতেন 
যাতে সাধারণ লোকেরা পড়তে ও বুঝতে সক্ষম হন। এতে প্রঘাগ হয় যে,. 

সাধারণ লোকেরা ধর্মীয় ও অন্যান্ত বিষয়ের উপর বাংলায় লিখিত পুন্তকাদি 

বুঝতে পারতেন | স্থতরাং বাংলা পড়ানো হত এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে 
এই ভাষাই শিক্ষার মাধ্যমরূপে প্রচলিত ছিল ।”৭৬ এখন প্রশ্ন হচ্ছে বেশির ভাগ 
প্রাথমিক বিছ্যালযে, সে মখতনই হোক আর পাঠশালাই হোক, 'আরবী ফাঁসী ও 

বাংলা--এই তিনটি ভাষাই, যদি পড়ানো হয় তবে বেশির ভাগ শিক্ষিত 

মুসলমান আরবী, ফারসী বুঝতে অক্ষম হয় কিভাবে? তার কথায় কিন্তু 
প্রমাণ হয় বেশির ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুধু বাংলাই পড়ানো হত। এখন 
আবছুর রহিমের কথামতো! ধর্মীয় শিক্ষাদানই” যদি 'প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি 

তাহলে মখতবে কোরান অবশ্যপাঠ্য ছিল। কোরান যেহেতু আরবী ভাষায় 
লেখা, ধরে নেওয়া যাঁয়, যেসব মখতবে কোরান মুখস্থ ছাড়াও পড়তে ও লিখতে 

শেখানে! হত সেসব মখতবে আরবী ভাষাই শেখানো হত। হয়ত কিছু কিছু 
মখতবে এইসঙ্গে বাংলা পড়ানো হত। সে ক্ষেত্রে শিক্ষিত মুসলমানের পক্ষে 
আরবী না বোঝার কোন কারণ নেই। আসলে বেশির ভাগ মখতব ছিল 

কোরান মুখস্থ করার স্কুল। ভাষা শেখার স্কুল হিসাবে মখতবের অবদান ধুবই 
সীমিত সন্দেহ নেই । অন্যদিকে পাঠশালাগুলিতে শুধুই বাংলা শেখানো হুত। 
আর লেখা, পড়া আর অস্ক শেখার স্কুল হিসাবেই এগুলির গুরুত্ব । মুসলমান 
কবির! যে বাংলায় লিখতেন এবং সাধারণ লোকেরা যে বাংলাই পড়তে ও 

বুঝতে সক্ষম ছিলেন এতে বোবা] যায় হিন্দুমুসলমান নিধিশেষে সব ধর্ম ও বর্ণের 
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'লোকেদের সন্তানরাই পাঠশালায় পড়ত । মনে রাখতে হবে বাংলার হিন্দু 
মুসলমান সাধারণ মানুষের সকলেরই মাতৃভাষা বাংলা । কাজেই হিন্দুসুদলমান 
সকলেই বাংল! শিখবে, বাংলায় লিখবে, বাংল পড়বে এটাই তো৷ স্বাভাবিক । 

এ প্রসঙ্গে মীর মশাররাফ হোসেনের বাল্যশিক্ষার যে বিবরণ তার “আমার 

জীবনী”-তে লেখ। আছে তার উল্লেখ কর। যেতে পারে । মীর মশাররাফ ১৮৪৮ 
খ্রীস্টাব্ধে জন্মেছিলেন । তখনে! গ্রামবাংলায় প্রাকৃ-ব্রিটিশ দেশজ শিক্ষাধার। 

চালু ছিল। তিনি লিখছেন, “চার বৎসর চার মাস চার দিন পর আমার হাতে 

তাক্তি (হাতে খড়ি) হইয়াছিল। ..'কোন কোন গ্রামে গুরুমহাশয়ের 
পাঠশালা ছিল। মক্তাব মান্রাসার নামও কেহ জানিত না। ফারসী আরবী 

কেহ পড়িত না..'গ্রামে আরবী ফারসী পড়ার নিয়ম নাই, প্রয়োজনও বেশ 
নাই। পুণ্য জন্থ আরবী শিক্ষা । কোরাণ শরীফ পাঠ।-..সে পড়া পড়িয়া 

খাওয়া মাত্র, আরবি কোরাণ শরীফের অর্থ কেহই আমাদের দেশে জানিতেন 
না।আমি নন্দী মহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা অক্ষর লেখা শিক্ষা করিতে 
লাগিলাম। আরবি বর্ণমাল! শিক্ষার অগ্রে বাঙ্গালার বর্ণঘাল। মুখস্থ হইল। 
তালপাতে অক্ষর লিখিতে শিখিলাম।*৭৭ মীর মশাররাফের বাবার অনুরোধে 
জগমোহন নন্দী তার পাঠশালা জায়নাধাদ গ্রাম থেকে লাহিনীপাড়ায় উঠিয়ে 
এনেছিলেন ৷ আর সেখানেই মীর মশাররাফ বাংলা শেখেন। তিনি সেই 
সঙ্গে কোরান মুখস্থ করেন । এভাবেই তখন গ্রামবাংলার মুসলমানের লেখাপড়া 
শেখা চলত। ূ 

এইসঙ্কে আমরা আবুল মনন্থর আহমদের 'আত্মকথা"র সাক্ষ্যে উনিশ 
শতকের শেষে এবং বিশ শতকের গোড়ায় অবস্থাটা কি ছিল তাও জেনে নিতে 
পারি । তিনি লিখছেন, *..* পচ খ্পর ধরসে আমি চাচাজীর মক্তবে ভণ্তি 
হইলাম, মানে অযু করিয়া পাক-সাক হইয়া তহবন্দ-পর1 অবস্থায় তালে- 

বিলিমদের কাতারের এক কোণে বঙিয়৷ পড়িলাম ।-.*আমার বয়স সাত'.বছর 
পুরণ হইবার অনেক আগেই আমি কোরমান শরিফ “মতন পড়া” শেষ করিলাম । 
মতন পড়া” মানে অর্থ না বুঝিয়া কোর মান পড়া ।.-তৎকালে লেখা ও পড়া 
ছিল দুইটা আলাদা কাজ। বই-পুস্তক হাতে পড়ুয়ারারে পথে-ঘাটে দেখিলেই 
বুড়ার পুছ করিতেন £ “তুমি লেখ, না পড় ?' এ প্রশ্ের কারণ ছিল । মকতবে 
শুধু পড়া হইত । লেখা হইত পাঠশালায় । তাক্স মানে বাংল! পড়াতেই লেখার 
দরকার হইত। আরবী-ফারপী-উদ্দু পড়ায় লেখার দরকার হইও না। মানে। 
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লেখা কাজে লাগিত না। অথচ মাত্রাসায় আরবী ফারসী লেখাও শিখান 

হইত।?৮ আবুল মনস্থর আহমদ বাংলা শিখেছিলেন পাঠশালায়। তিনি 
জানাচ্ছেন, * ১৯০৬ সালে যখন আমি প্রথন পাঠশালায় ভশ্তি হই, তখন 
আমার বয়স আট বছর। এই সময় পাঠশালায় "গ*যিতি, *খ'-মিতি ও 

“ক'-মিতি এই তিনটা! শিশু শ্রেণী ও তারপর ১ম ও ২য় শ্রেণী এই পাঁচ বছরের 

কোর্স ছিল। ..“ক"-মিট্তিতে আমরা এক বছর পড়িলাম এবং এখানেই বাংল! 

সাহিত্য, অংক, শুভংকরী ও ওয়ার্ডবুক পড়িলাম। সাহিত্য মানে বুধোদয়, ও 
অংকের নামত! সরল যোগ বিয়োগ এবং শুভংকরী আর্ধা এই সব পড়িতাম ।”+৯ 

বোঝাই যাচ্ছে পাঠশালা ততদিনে সরক!রি প্রাথমিক স্কুলে পরিণত হয়েছে। 

যাইহোক, মখতবে যে বাংল! লেখাপড়া শেখার তেমন চল ছিল না সেবিষয়ে 
সন্দেহ নেই । এবং বাঙালি মুললমানর! যে পাঠশালাতেই সাধারণত বাংল! 

শিখতেন তাও নিশ্চিত। দৈরদ আমীর হুপেন ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশনের 

বাংলা কমিটির কাছে তার সাক্ষো স্পটই বলেছেন যে, নিয়শ্রেণীর মুসলমানরা 

প্রায়ই পাঠশালায় পড়তে যান 1৮০ 

আযাডাম রিপোর্ট ও মুসলমানের দেশজ শিক্ষা 
'মাললে মধ্যযুগে ধারা আরবা-ফারসী শিখতেন তারা সাধারণত উ চুশ্রেণীর 

লোক । বিশেষ করে ধার রাজসরকারের সঙ্গে কোনভাবে যুক্ত ছিলেন বা 

রাজসরকারে কাজের ইচ্ছে করতেন, তারা হয়ত একাধিক ভাষা বিশেষ করে 

ফারসী শিখতেন | সাধারণ লোকের মধ্যে আরবী-ফারপী শেখার রেওয়াজ তেন 

ছিল না। রামমোহন রায় বা দীনেশ সেনের ঠাকুর্দার মত উচুশ্রেণীর হিন্দুরাও 
ফারসী শিখতেন। এ সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল তার আত্মজীবনীতে লিখছেন, 

“আঙ্জিকালি যেমন ইংরেজ সরকারে চাকুরী কিন্বা আদালতে ওকাপতি করিয়৷ 

জীবিকা উপার্জনের জন্য লোকে ইংরেজী শিখিয়া থাকে পেকালে সেইবপ 

যাহার্দিগকে সচরাচর ভদ্রলোক বলে তাহারা যত্বু করিয়। ফার্সী শিখিতেন |” 

বিপিন পালের বাবা থধুব ভালো ফারসী শিখেছিলেন তাই সমাজে ঠিনি 
মুন্সী বলেও পরিচিত হন। তিনি কিন্তু বাংল! ভাষার বিশেষ চর্চা করেননি 
এবং ইংরেজি শেখেননি 1৮১ যাইহোক বেশির ভাগ মখতব বা পাঠশালায় আারবী- 

ক্কারসী লেখানে। হত এন্নকষ সিদ্ধান্ত করার মত সাক্ষ্যগ্রমাণ কিন্তু বড় একট! 
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দেখা যায় না। আরবী-ফারসী শেখার যেসব স্কুল বিশেষ করে মুঘল আমলে, 

গড়ে উঠেছিল, তাদের মখতব ব! পাঠশালার ধারায় ফেল! যায় না বলেই মনে 

হয়। আযাডাম তাঁর তৃতীয় রিপোর্টেও একথাই বলেছেন । তীর মতে হিন্দুমুসলমান 
নিধিশেষে, সমাজের উচুশ্রেণীর লোকের জন্তই এই আরবী-ফারসী স্কুলগুলি 

গড়ে উঠেছিল । এতে সাধারণ মান্ষের পড়ার বড় একটা স্থযোগ ছিল ন|। 
আর সাধারণ মানুষ আরবী-ফারসী শেখার গরজও বোধ করত না। এ সম্পর্কে 

আমর! পরে বিস্তারিত আলোচনা করব । তার আগে মখতব শিক্ষা বিষয়ে 

আযাডাম রিপোর্টের সাক্ষ্য যাচাই করে দেখ। দরকার । 
ম্যাডাম “দশজ প্রাথমিক বিচ্যালয় (17016011005 12191917051 

5০1)001 ) বলতে সেইসব স্কুলের কথাই বলেছেন যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়! 

হয় এবং য৷ দেশীয় লোকেদের সাহায্যে গড়ে উঠেছে, যা কোন ধর্মীয় বা দাতব্য 
সংস্থার বদান্যতায় বা সাহায্যে গড়ে ওঠেনি । তিনি বাংলায় এরকম একলক্ষ 

স্থল ছিল বলে অনুমান করেছিলেন । মখতবগুলি যদি মসজিদকে কেন্দ্র করে 

গড়ে উঠে থাকে এবং মসজিদের ইমাম যদি মখতবের শিক্ষক হন, যিনি “মাদাত- 
ই-মাস” বা লাখেরাজ জমির আয়ের উপর নির্ভরশীল, তাহলে আডামের সংজ্ঞা! 
অগ্্যায়ী সেগুলি দেশজ প্রাথমিক বিছ্ভালয়ের পর্যায়ে পড়ে না। আ্যাডাম তার 

প্রথম রিপোর্টে এমনকি একথাও বলেছেন যে, পমুপলমানের মিজেদের কোন 

দেশজ প্রাথমিক স্কুল নেই, না আছে তাদের কোন গৃহশিক্ষক নিয়োগের 

সাধারণ রীতি ।”৮২ বোঝাই যাচ্ছে আযডাম এখানে রীতিমত ভুল সিদ্ধান্ত 
করেছেন । আযাডাম নিজেই তার দ্বিতীয় রিপোর্টে দেশজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
তালিকায় আরবী-ফারসী স্কুলকে অস্তভূক্তি করেছেন। অবস্ত দ্বিতীয় রিপোর্টের 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেখানে প্রাথমিক স্কুল সম্পর্কে তিনি তার প্রতিবেদন লিখছেন 
সেখানে "দেশজ? (11118657985) কথাটার উল্লেখ করেননি । অন্তান্য রিপোর্টেও 

তিনি বাংলা স্কুল, হিন্দি স্কুল, ওড়িয়। স্কুল, আরবী স্থুল, ফারসী স্কুল বা! সংস্কৃত 

স্কুল বলেই উল্লেখ করেছেন। তবে তৃতীয় রিপো্টে মাতৃভাষার বা দেশজ 
ভাষার স্কুল ( /97080019£ ) অধ্যায়ে তিনি বাংলা, হিন্দি আর ওড়িয়া 'ভাষার 

স্কুলের কথ! বলেছেন । আরবী বা ফারসীকে দেশজ ভাষ! হিসাবে ধরেননি 

এবং আরবী-ফারসী স্ুলগুলিকে আলাদাভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি 

একথাও বলেছেন যে, বাংল! স্থল আর সংস্কৃত স্কুলের মধ্যে কোন সম্পর্কই নেই । 

ফুটো সম্পূর্ণ আলাদ! শিক্ষাধার৷ । শিক্ষার বিষয় আলাদা, শিক্ষার উদ্দেস্ 



মখতবের কথা / ১৬৯ 

আলাদ!, এমনকি শিক্ষকরাও সমাজের ভিন্ন শ্রেণীর লোক। কিন্তু আরন- 

কারসী স্কুলের বেলায় কিন্তু সেকথা খাটে না।৮৩ আরবী-ফারসী স্বুলগুলি শুধু 

সম্প্ষিতই নয় এগুলি অনেকটা! একে অপরের পরিপূরক । একই স্কুলে আরবী- 
ফারসী পড়ানো হয়। অনেক সময় একই শিক্ষক তা পড়ান। আরবী 

শিক্ষকরা প্রায় সকলেই ফারসী জানেন যদ্দিও সব ফারসী শিক্ষক আরবী 

পড়াতে পারেন না । একই ছাত্র আরবী-ফারসী দুইই শেখে । কখনো আগে 
আরবী পড়ে পরে ফারসী শেখে । সাধারণত উপ্চশ্রেণীর হিন্দু বা মুসলমান 
ছেলেরাই আরবী বা ফারসী স্কুলে পড়ে ।৮৪ আ্যাডাম ইসলামী উচ্চশিক্ষার 
আলোচনায় মাদ্রাসার উল্লেখ করেছেন কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার আলোচনার 

ষখতবের কোন উল্লেখ করেননি । আযাডাম রিপোর্টের এটা একটা বড় গলদ 

সঙ্দেহ নেই। 

ইসলামী প্রাথমিক স্কুল মখতব 

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে অনেকের ধারণা মাদ্রাসাগুলি ছিল আরবী স্কুল 

আর মখতবগুলি ছিল ফারসী স্ুল।৯৯ এ ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। আমর 
আমাদের আগের আলোচনায় দেখেছি ট্রিটন এবং বেয়ার্ড ডজ ইসলামী প্রাথমিক 

শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার মধ্যে যে অনেক ফারাক তা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন । 

গুজরাটের মধ্যযুগের ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস-লেখক মনস্থরউদ্দিন কুরেশীও 
স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, মখতবগুলি ছিল মসজিদ সংলগ্ন প্রাথমিক স্কুল যেখানে 
লেখা, পড়া আর কোরান আবৃত্তি শেখানো হত আর উচ্চশিক্ষার জন্য হিল 

মাত্রাসা ৷ কুরেশীর বইটি মধ্যযুগের ইসলামী শিক্ষার আঞ্চলিক ইতিহাস হিসাবে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । মখতবের শিক্ষার বিষয় সম্পর্কে তিনি জানাচ্ছেন যে কোরানই 

ছিল মধতব শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। শিক্ষক পড়ুয়াদের কোরান পড়া শেখাতেন 

যাতে তার! ধর্মীয় আচার ঠিকমতো পালন করতে পারে । মখতবে কোরান পড়া 
হত 'নাজিরা” পদ্ধতিতে । অর্থাৎ অক্ষর পরিচয়ের পর অর্থ না বুঝেই কোরান 
মুখস্থ করতে হত। সাধারণত দশ-বার বছর বয়সেই পড়ুয়ারা কোরান আবৃত্তি. 
করতে শিখে হাফিজ" হত। অবশ্ত অসাধারণ স্থ্তিশক্তি যাদের তারা 

অনেক আগেই এই ক্ষমত| হাসিল করত । কোরান মুখস্থ করার পর কিছু কিছু 
ফারসী বই যেষন সাদীর পন্দনামা, গুলিস্তান, বোস্তান পড়তে শিখত।৮৬ তিনি 



১৭* / বাংলার দেশজ শিক্ষাধার। 

লেখা শেখার কথাও উল্লেখ করেছেন তবে অঙ্কের কথা কিছু বলেননি মখতব 

শিক্ষা! প্রসঙ্গে । ঃ 

দেখা যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে মধ্যযুগের ইপলামী প্রাথমিক শিক্ষার যে বিবরণ ট্রিটন 
ও বেয়ার্ড ডজ দিয়েছেন তার সঙ্গে কুরেশীর বর্ণনা মিলে যাচ্ছে। মধ্যযুগের 

বাংলার মখতবের শিক্ষা সম্পর্কে এ পর্যন্ত যেটুকু জান গেছে তাতে গুজরাট এং 
বাংলার মখতব শিক্ষার মধ্যে হুবহু মিল না থাকলেও খুব একটা ফারাক ছিল 
বলে মনে হয়না। কু্শৌ যে পাঠ্যস্থচী দিয়েছেন বাংলার মখতবে তার চেয়ে 

বেশী কিছু পড়ানো হত এমন নঙ্জির নেই। বরঞ্চ, বাংলার মখতবের বেশির ভাগ 
শিক্ষকই যে আরণী-ফারসী ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন সেকথা বিশ্বাসযোগা । 

'আজিজুর রহমান মল্লিক লিখেছেন, মখতবের শিক্ষকর1 ছিলেন অর্ধশিক্ষিত এবং 
মখতদগুলিতে শুধুই ন] বুঝে কোরান মুখস্থ করানে৷ হত। এ অভিযোগ আরো 
অনেকেই করেছেন। তবে কোন কোন মখতবে একাধিক ভাষ! শেখানোর 

মতো! শিক্ষক নিশ্চয়ই ছিলেন । 

যাইহোক মধ্যযুগের বাংলায় মান্রাসা এবং মখতব যে ইসলামী উচ্চশিক্ষা 
আর প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল সেবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। 

মান্রাসায় আরবী ও ফারসী ছুইই পড়ানো হত । আডামও তার দ্বিতীয় রিপোর্টে 
লিখছেন যে, “মাদ্রাসায় আরবী-ফারপী দুইই পড়ানো হয়। আগে আমি 
ভেবেছিলাম ফারসী স্কুল প্রাথমিক শিক্ষার একটি শাখা । কিন্ত যেহেতু ফারসী 

শিক্ষা প্রাথমিক স্তরেই শেষ হয় ন৷ বরঞ্চ আরবী শিক্ষার একটি প্রাথমিক স্তর 

হিলাবে কাজ করে তাই একে উচ্চশিক্ষার শাখ! হিসাবেই গণা করতে হবে ।*৮৭ 

তৃতীয় রিপোর্টে তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, আর শী ও ফা'রসী স্কুল পরস্পরের 

সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যে এদের একই শ্রেণীর স্কুল [হসাবে ধরা হচ্ছে ।”৮৮ 
বোঝাই যাচ্ছে যে আাডাম আরবী-ফারসী স্কুল আর মখতব-মান্্রাসার সম্পর্ক 
নিয়ে বেশ গশ্ডগোলে পড়েছিলেন । তবে এগুলি যে বাংলা পাঠশালা আর 

গংস্কৃত টোলের মতো সম্পর্কহীন পুরোপুরি আলাদ। শিক্ষাধার ছিল না সেবিষয়ে 

বোধহয় সন্দেহ নেই। আযাডামের এই গণ্গোলের একটা বড় কারণ বোধহয় 

মুঘল আমলের ফারদী সেকুলার" স্কুলের অস্তিত্ব । এই স্কুলগুলি ঠিক মখতব বা 
মানত্রাসা কোন ধরনের মধ্যে পড়ে না । বিশেষ কারণে বিশেষ পরিস্থিতিতে এই 

স্থুলগুলি গড়ে উঠেছিল । এদের সঙ্গে ধর্মীয় ইসলামী শিক্ষার কোন সম্পর্ক ছিল 
না। তবে অনেক সময় ব্যক্তিগত উদ্ভোগে গড়ে উঠা এই ফারসী স্কুলকেও 



মখতবের কথ! / ১৭৯ 

মখতব বল! হৃত। যেমন দীনেশ সেনের ঠীকুর্দার ফারসী মখতব। এ প্রসঙ্কে 

একটা কথা বলা দরকার যে কোরান আরবী ভাষায় লেখা কাজেই কোরান- 
কেন্দ্রিক মখতবে যদ্দি কোন ভাষা শেখানো হয় তবে তা ফারপী ন1 হয়ে আরবী 
হতে বাধ্য। অবশ্য আরবী ও ফারসী এই ছুই ভাষাই শেখানো হতে পারে। 

তবে সেরকম মখতব মধ্যযুগের বাংলায় খুব বেশি ছিল বলে মনে হয় না। 
সত্যিই যদ্দি মসজিদ সংলগ্ন অসংখ্য মখতনে ফারসী শেখার বন্দোবস্ত থাকত 

তবে হয়ত মুঘল আমলের “সেকুলার' ফারসী স্কুলের এই বাড়-বাড়স্ত হত না। 

যাইহোক, এখন আমর] এবিষয়ে আযডাম রিপোর্টের কথ! আলোচন। করব। 

বাংলার ফারসী স্কুল, মখতব ও আযাভাম রিপোর্ট 

আডাম তার ছিতীয় রিপোর্টে রা্জসাধী জেলার নাটোরের প্রাথমিক 
ক্থলগুলিকে প্রথমে হিন্দু প্রাথমিক স্কুল ও মুসলমান প্রাথমিক স্কুল এই দুই ভাগে 

ভাগ করেছিলেন ।৮৯ সেই অনুযায়ী তিনি জানান যে, ১১টি হিন্দু স্কুলে মোট 

১৯২জন পড়ুয়া ছিল আর বাকি ১৬টি মুসলমান স্কুলে মোট ৭* জন পড়ুয়া ছিল। 
পরে তিনি এই বিভাগকে ভুল মনে করেন এবং ভাষার ভিত্তিতে এগুলিকে 

চারভাগে ভাগ করেন। তার মতে সঠিক বিভাগ এই রকম-_ 

(ক) বাংল৷ গুল ১* টি মোট পড়ুয়া ১৭৭ 
(খ) আরবী স্কুল ১১ টি মোট পড়ুয়া ৪২ 

(গ) ফারসী স্কুল ৪টি মোট পড়ুয়া ২৩ 
(ঘ) ফারসী-বাংল৷ স্কুল ১টি মোট পড়ুয়া ২৫ 
(৪) ফারসী-আরবী-বাংল সবল ১টি মোট পড়ুক «€ 

মোট স্কুল ২৭টি মোট পড়ুরা ২৭২৯ 
এই প্রতিবেদন থেকে আরো জান। যাচ্ছে যে বাংল। স্কুলগুলিতে বাংলা লেখা, 

পড়। আর অঙ্ক শেখানে। হত। শুভঙ্করের অঙ্কের নিয়ম প্রায় সব স্কুলেই শেখানো 

হত আর সরম্থতী বন্দন! মুখস্থ করতে হত। বেশির ভাগ স্কুলেরই কোন নিজন্ব 
স্ুলঘর ছিল না। সাধারণত কোন চণ্ডীঘণ্পে, কারো বৈঠকখানায়, কখনো বা 

খোল! মাঠে স্কুল বসত। শিক্ষকরা সকলেই হিন্দু। + জন কায়স্থ, ২ জন 
কৈবর্ত ও ১ জন নাপিত। একটিমাত্র স্কুলের নিজস্ব স্ুলঘর ছিল। 
শিক্ষকদের ছাত্র বেতন ব| সিধার উপর নির্ভর করতে হত। মাপে মোট আহ 
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হত ৫ থেকে ৭ টাকা। বইয়ের ব্যবহার বা বই পড়ানোর রেওয়াজ বড় একটা 
ছিল না। € থেকে ১৩ বছর বয়সে পড়। শুরু হত। সাধারণত বছর পাঁচেক, 

কখনে। কখনে। ৭ বছর পর্যস্ত পড়া চলত ।৯১ 

আরবী স্লের কথা দেখা যায় একটু আলাদা ধরনের । বেশির ভাগ 
আরবী স্থুলেরই নিজম্ব ঘর ছিল। শিক্ষকের বাড়িতে বসত ৫টি স্কুল আর 
বাকিগুলি হয় মসজিদের ঘরে বা নিজস্ব বাড়িতে বসত । শিক্ষকরা সকলেই 

মুসলমান আর পেশীয় মোল্লা । আরবী স্কুলগুলিতে কোরানের কিছু 

অংশ মুখস্থ করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু শেখানো হত না। লেখা বা 
অঙ্কের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। শিক্ষকরাও ছিলেন প্রায় নিরক্ষর । 

বেশির ভাগই নিজের নামও সই করতে জানতেন না। আসলে এগুলি ছিল 

পুরোপুরি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । দেখ! যায় পড়ুয়ারা বেশ বেশি বয়সেই 
পড়তে আসে এবং এক থেকে পাচ বছর ধরে কোরান. পড়ে । সাধারণত 

৭ থেকে ১৪ বছর বয়সে পড়া শুরু করতে দেখ! যায়। বাংলার মসজিদ সংলগ্ন 

মখতবগুলি যে মূলত কোরান শেখার স্কুল ছিল তা বেশ বোঝা যায়। হয়ত 

অনেক মখতবে শুধুই কোরান মুখস্থ করা হত আর নামাজ পড়! শেখানে! হত । 
নাটোরের এই ১১টি আরবী স্কুল যে আসলে এই ধরনের মখতব ছিল ভাতে 
সন্দেহ নেই ।৯২ এগুলির সঙ্গে বাংল! পাঠশালার মিলের চেয়ে অমিলই বেশি । 

ফারসী স্কুলগুলি কিন্ত বাংলা স্কুলের মতোই “সেকুলার” স্কুল ছিল। তবে মস্ক 

শেখার রেওয়াজ বড় একট] ছিল না । জোর ছিল ভাষা ও সাহিত্যের উপর। 

'আহমদনামা, পন্দনামা, গুলিস্তান, বোস্তান, ইউস্থফজুলেখা পড়া হত "মার 

অল্প ব্যাকরণ শেখা হত | ফারসীতে চিঠিপত্র লেখ শেখার কথাও পাওয়া 
যায়। বাংলা স্কুলে বই বা পু'থি পড়ার উল্লেখ না পাওয়া গেলেও ফারপী স্কুলে 

হাতে লেখা পুথির ব্যবহার ছিল বলেই জানা যায়। দুটি স্কুলের নিজন্ব বাড়ি 
ছিল আর দুটি বসত্ত কোন পড়ুয়ার বাড়িতে । চারজন শিক্ষকই ছিলেন 
মুসলমান ৷ সাধারণত সাড়ে চার ব! পাঁচ বছর বয়সে পড়া শুরু হত। অবশ্থ বেশ 
বেশি বয়সে পড়াশুরুর উদাহরণ আছে । একটি স্কুলের ছ'জন পড়ুয়া দেখা যার 
বাংলা শিখে ও কোরান মুখস্থ করে ১৩ বছর বয়সে ফারসী পড়া শুরু করেছে ।৯৩ 
আযডাম এই স্থুলটিকেও কেন প্রাথমিক স্কুলের তালিকাতুক্ত করেছেন তা বোঝা 

গেল না। ইসলামী আইনকানুন শেখাল্সা হয় নী বলে এটিকে হয়ত ঠিক 
াদ্রাসার পর্যায়ে ফেল! যায় না। মুঘল আমলে এধরনের 'সেকুলার' ফারসী 
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স্কলের বাড়বাড়ত্ত দেখা যায়। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজ আইনকানুন চালু হলে 
এবং ফারসীর বদলে ইংরেজি রাজভাষ! হুওয়াঁয় এই ফারসী দ্ুলগুলির অস্তিত্ব 
লোপ পায়। 

বাকি ছুটি স্কুলের মধ্যে “ফারসী-বাংল!” স্কুলটির শিক্ষক একজন বারেন্দ্ 

্রাঙ্ষণ । এখানে বাংল! লেখা, পড়া ও অস্ক শেখানো হত আর ফারসী পন্দনামা 
ও গুলিস্তান পড়ানো হত।৯৪ প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে এধরনের স্কুলের কথা আরো 
জানা যায়। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের লেখক দীনেশ সেনের ঠাকুরদা রঘুনাথও 
এধরনের একটি 'মখতব” চালাতেন 1৯৫ এগুলিকে ঠিক মখতব বল! যায় কিনা 
সন্দেহে আছে। ব্রিটিশ "আমলে স্বাভাবিকভাবেই এই '“ফারসী-বাংলা” স্কুলের 

জায়গ! নেয় “আয।ংলো ভানাকুলার” দ্কুল। 

নাটোরের 'আরবী-ফারসী-বাংলা” স্কুলটির শিক্ষক একজন মুসলমান । এতে 

আন্নবীতে কোরান পড়ানো হত, ফারপীতে পন্দনামা, গুলিস্তান, বোস্তান আর 

বাংলায় লেখ! ও কিছু অঙ্ক শেখানো হত।৯৬ এধরনের স্কুলের সংখা! ছিল 
খুবই কম! বাংলার মখতবগুলির পাঠাস্থচীও এরকম ছিল এ সিদ্ধান্ত 
করার মত সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। এই স্ুলটির ছাত্রসংখ্যা ছিল মাঅ পা 

জন অথচ “ফারসী-বাংলা” স্কুলটির পড়ুয়ার সংখ্যা পচিশ। মাতৃভাষা বাংল! 
আর রাজভাষ! ফারসী শেখার তাগিদ যত ছিল ধর্মের ভাষা আরবীর প্রতি 
তত টান ছিল না বলেই মনেহয়। আসলে ভাষ! হিসাবে আরবী শেখার 
তাগিদ খুব একটা ছিল না। আরবীভাষায় কোরান না বুঝেই মুখস্থ কর! হত 
মাত্র। আযাডামের অন্ান্ত জেলার রিপোর্টেও দেখা যায় আরবীর চাইতে ফারসী 

শেখার প্রতি লোকের আগ্রহ বেশি ছিল। 

গরজ বড় বালাই সন্দেহ নেই । নাটে'রের ২৭ টি স্কুলের এই বিবরণ পরীক্ষা 

করলে দেখা যাবে বেশির ভাগ পড়ুয়াই বাংল! পড়'ত। তারপরেই ফারসী । 
৪টি ফারসী স্থল আর একটি ফারসী-বাংলা স্কুলের মোট পড়ুয়ার সংখ্যা ৪৮ অথচ 

১১টি আরবী স্কুলের মোট পড়ুয়ার সংখ্যা মাত্র ৪২। আর ১৭টি বাংল! স্কুলের 
মোট পড়ুয়া ১৭৭ জন। 

আযাডাম তার তৃতীয় রিপোর্টে তিন ধরনের দলের কথ! বলেছেন--_ভাননাকুলার' 
“সংস্কৃত আর “সারবী-কারমী" । “ভার্নাকুলার" স্কুলের আলোচনায় তিনি বাংলা, 

হিন্দি আর ওড়িয়া স্কুলের কথা বলেছেন। এগুলিকেই তিনি দেশজ প্রাথমিক 
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শিক্ষ! প্রতিষ্ঠান বলেছেন । সংস্কৃত স্থলকে তিনি দেশজ উচ্চশিক্ষা প্রতিটান 

হিসাবে গণ্য করেছেন । আরবী-ফারসী স্কুলগুলিকে তিনি একটি আলাদা 
ধারার স্কুল হিসাবে ধরেছেন | আযডামের দ্বিতীয় রিপোর্টে বিভিন্ন ভাষার স্কুলের 
যে বিবরণ আমর দেখেছি তা তৃতীয় রিপোর্টের বেলাও খাটে । তবে বাংলা 
স্কুলে মুসলমান শিক্ষক আর ফারসী স্কুলে হিন্দু শিক্ষকের কথাও তৃতীয় রিপোর্টে 
আছে । আযাডামের বর্ধমান রিপোর্টে দেখা যায় এ জেলার মোট ৬২৯টি বাংলা 
স্কুলের ৬৩৯ জন শিক্ষকের মধো ৯ জন মুসলমান । আর ১৩১৯০ জন পড়ুয়ার 

৭৬৯ জন মুঘলমান 1৯৭ আযাভামের তৃতীয় রিপোর্টে দেখা যায় মুশিদাবাদ, বীরভূষ, 
বর্ধমান, দৃক্ষিণ বিহার আর তিরহুতের আরী-ফারসী স্কুলগুলির মোট ৭২৯ জন 
শিক্ষকের মধ্যে ১৪ জন হিন্দু অর বাকিরা মুপলমান।৯৮ কিন্তু এইসব স্মুলের 

মোট ৩৬৫৪ জন পঞুয়ার ২০৯৬ জন হিন্দুং বাকির! মুলমান ।৯৯ আরদী- 
ফারসী স্কুলের মোট পড়ুয়ার বেশির ভাগই হিন্দু এটা কিন্তু বিশেষ 
তাৎপর্ষপূর্ণ। আরো দেখা যায় যে ফারসী স্কুলের তুলনায় আরবী 
স্থলের সংখা! নিতান্তই কম। মুশিদাবাদে মোট ১৯টি আরবী-ফারসী স্কুলের 
2 ১৭টি ফারসী স্থল আর মাত্র ২টি মারবী স্কুল। মোট পড়ুয়ার ১*২ জন 

ফারসী পড়ুয়৷ আর মাত্র ৯ জন আরবী পড়ুয়া! । শুধু কি তাই, ফারসী পড়ুয়াদের 
৬১ জন হিন্দু যাঁদের ২৭ জন ব্রাঙ্গণ আর ১৫ জন কায়স্থ। মুসলমান পড়ুয়ার 

সংখ্যা মাত্র ৪১ জন।১০* বীরভ্ৃমের ৭৩টি আরবী-ফারসী স্কুলের ৭১টি ফারসী 

আর মাত্র ২টি আরবী স্কুল। মোট ৭৩ জন শিক্ষকের ৫জন হিন্দু বাকির! 
ম্দলমান। মোট ৪৯০ জন পড়ুয়ার ৪৮৫ জন ফারসী ছাত্র আর মাত্র ৫ জন 
আরবী পড়ে। আরবী পড়ুয়ারা সবাই মুললমান।১০১ বর্ধমানে' ওটি স্থলে শুধুই 

কোরান পড়ানে। হয় যেমন দেখা গেছে "যাডামের দ্বিতীয় রিপোর্টে । এছাড়া 
আছে ৯৩টি ফারপী স্থল আর ৮টি আরবী স্থুল। এই আটটি আরবী স্কুল 
আসলে মান্রাসা বা ইসলামী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যাই হোক, বর্ধমানের 
১০৪টি স্কুলের মোট ৯৭১ জন পড়ুমার ১৭ জন শুধু কোরান পড়ে, ৫৫ জন 
আরবী স্কুলে পড়ে আর ৮৯৯ জন ফারসী স্কুলে পড়ে । এই ৮৯৯ জন ফারসী 
পড়ুয়ার ৪৫১ জন মুনলমান আর ৪৪৮ জন হিন্দু যাদের মধ্যে ১৭২ জন কায়স্থ 
আর ১৫৩ জন ব্রাঙ্গণ। ৩টি কোরান স্কুলের ১৭ জন পড়ুয়াই মুসলমান । ৮টি 

আরবী স্কুলের ৫১ জন পড়ুয়ার ৪ জন হিন্দু আর বাকীরা মুসলমান । ফারসী 
স্থলে হিন্দুপডুয়ার এই প্রাধান্ কিন্তু বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ।১*২ ফারসী স্কুলগুলি যে 
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একান্তই “সেকুলার” স্কুল ছিল তা বেশ বোঝা যায়। নদ্ধমানের ৯৩টি ফারসী 

ক্কুলের ৯৩ জন শিক্ষকের “ জন হিন্দু যাদের মধ্যে ২ জন ব্রা্ষণ। 

বাংলার এই ফারসী স্থলগুলিকে মখতব বা মাঙ্রাসার পর্যায়ে ফেলা যায় না। 
রাজভাষা ফারসী শেখার গরজেই এই ফারপী স্কলগুলি গড়ে উঠেছিল। আর 

এই গরজ হিন্দুমুদলমান সকলেরই ছিল। এগুলিকে বরঞ্চ ইংরেজ আমলের 
মাধ্যমিক স্কুলের সঙ্গে তুলনা কর! যায়। সমাজের উচ্চশ্রেণীর প্রয়োজনের 

তাগিদে এগুলি গড়ে উঠেছিল। এই ফারসী স্কুলের পড়ুয়া ও পৃষ্ঠপোষক 
সাধারণত হিন্দু মুঘলমান উঠুশ্রেণীর লে'ক। বাংলায় ফারসী শেখার চল প্রাক্- 
মুঘল যুগে শুরু হলেও মুঘল আমলেই ফারশী চর্চার রমরমা দেখা যান্ন। আকবরের 
আরবী বিদ্বেষ আর রাজা তোডরমলের তভৃমিরাজস্ব সংস্কারই যে ফারসী ভাষ 
চ1 ও শিক্ষার বাড়বাড়ন্তের কারণ ঘেবিষয়ে সন্দেহ নেই। এরকম শোন। যায় 

যে সম্রাট আকবর য। কিছু আরবী তাই দ্বণ! করতেশ।১*৩ আকবর সন্তবত 

নিরক্ষর ছিলেন । কিন্তু ঠার রাজ্যে কবি, দরবেশ, প্িতদের খুব খাতির ছিল। 

আকবর মোল্লাতন্তর এবং ইগলামের গৌড়া সমর্থকদের ঘোর বিরোধী ছিলেন । 

“আইনি আকবরী'তে আবুল ফজল লিখছেন যে, আরবী এবং কোরানের চর্চা 
'ভালেো। চোখে দেখা হত না। আকবরের আমলেই রামায়ণ, মহাভারত, অঙ্কের 

বই 'লীলাবতী” ফারসী ভাষায় অনুবাদ কর] হয়।১০৪ আকবরের বিভিন্ন ধর্ষ 

সমন্থয়ের চেষ্টা অবশ্ঠ গোঁড়া মুসলমানরা ভালো চোখে দেখত না। আকবরের 
সময়ই স্থফীমতের প্রাবল্য দেখা যায়। আবুল ফজল আরো] জানাচ্ছেন যে, 
আগে রাজন্বের হিসাব-কেতাব হিন্দু মুহুরির| হিন্দি ভাষায় লিখতেন ॥ তোডরমল 

নিয়ম করেন যে এইসব হিসাব ফারসী ভাষায় রাখা! হবে। এইভাবে তিনি 
হিন্দুদের ফারসী শিখতে বাধ্য করেন ।১০& বাংলায় তোডরমলের এই নিয় 
বহাল ন! হলেও উচ্চাকাজ্জী হিন্দু-মুসলমানের] রাজলরকারে উচ্চপদদের আশায় 

ফারসী শিখতে শুরু করে।১০৬ বাংলায় জমিদারী সেরেস্তায় রাজন্ব ও খাজনার 
হিসাব বাংল! ভাষাতেই রাখা হত ।১*৭ কাজেই বাংল! ভাষ! ও বাংলায় হিসাব 
রাখা শেখার রেওয়াজ চালু ছিল। বাংল! পাঠশালায় জমিদারি হিসাব শেখানো 
হত। আবার উচ্চাকাজ্ষী হিন্দু-মুদলমানের গরজে ফারসী শেখার রেওয়াজও 
চালু হয়। মুশিদকুলী খার আগে পর্যন্ত উত্তর ভারতের ফারসী জান] হিন্- 
মুসলমান কর্মচারীদেরই প্রাধান্ত হিগ বাংলার রাজসরকারে। মুশিদকুলি খার 
আমলেই রাজসরকারের উচ্চপদগুলি বাংলার ফারসী জান! হিন্দুদের হাতে 
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আসে ।১০৮ সঙ্গে সঙ্গে ফারসী শেখার রেওয়াজও বাড়তে থাকে । এই আমলের 
কবি কৃষ্চরাম দাসের “রায় মঙ্গলে এই ফারপী চর্চার লঙ্গনী় উল্লেখ দেখা যায়। 

কষ্খরাম লিখছেন-_ 

বালকে ফারসী পড়ে আখোন হ্ুরে ॥ ! 

সোনার কলম কানে দোয়াতি সম্মুখে ৷ 

কিতাবৎ নিপুণ কামস্থগণ লিখে ॥১০৯ 

কষ্৪্রাম দাপ ও ভারতচন্দ্রের কাব্যে ফারপী ভাষার প্রভাবও বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় । এ'রা দুজনই ফারসী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন । 
ফলে এই ছুই ভাষার শব্ধ ও বাক্যাংশের বহুল ব্যবহার দেখা যায় এদের রচনায় । 
কালে বিশেষ করে আঠার শতক নাগাদ ফারপী আদবকায়দ ও শিক্ষ! বাংলার 

হিন্দু রাজা জমিদারের জীবন যাপন ও সেরেস্তা-কাছারির কাজকর্মকেও 

প্রভাবিত করে । বাংলার মুঘল স্থবেদারদের দরবারের সঙ্গে যোগাযোগের 

জন্যও বাংলার জমিদারদের ফারসী ভাষা ও আদবকায়দা শেখা জরুরি হয়ে 

ওঠে । বাংলায় ফারসী স্কুলের বাড়বাড়স্ত ও হিন্দু পড়ুয়ার প্রাধান্তের এটাই 
কারণ। এদিক দিয়ে ফারসী শিক্ষা ছিল একাস্তই ব্যবহারিক শিক্ষা । যেমন 

ব্রিটিশ আমলে ইংরেজি শিক্ষা হয়ে উঠেছিল বাঙালি ভদ্রলোকের একমাল্স 
ব্যবহারিক শিক্ষা । 

যাইহোক, এই ফারসী স্কুলগুলিকে যেমন ঠিক মখতব বলা যায় না তেমনি 
এগুলির সক্ষে মান্রাসা শিক্ষারও কোন সম্পর্ক নেই । মখতব ও মান্রাসা সেই 

অর্থে সেকুলার শিক্ষা! নয় । আদি অর্থে মখতব লেখা শেখার স্কুস হলেও ইসলাম 

ধর্মের আওতায় এগুলি প্রায় কোরান মুখস্থ করার স্কুলে পরিণত হয়েছিল। আর 

ফারসী স্কুল ন] ছিল শুধু লেখা শেখার স্কুল, না তাতে কোরান মুখস্থ করা হৃত। 
অন্দিকে মাপ্রাসাগুলি ছিল ইসলামী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান । আবার বাংল! 

পাঠশালার মত এতে অঙ্ক শেখার রেওয়াজ দেখ। যায় না। আঠার শতকের 

ফারসী স্কুলগুলি যে আকবরের ধর্মনীতি আর তোডরমলের রাজস্বনীতির 

ফলশ্রুতি তাতে সন্দেহ নেই । শুরংজেবের আমলে মান্দ্রাসা শিক্ষার প্রসার 

ঘটলেও বাংলায় ফারসী শিক্ষার গতি থেমে যায়নি । 
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মীমাংসা : 

মখতব, বাংল! পাঠশাল। ও ফারসী স্কুল 

উপরের আলোচনায় আমর! দেখেছি আরবী -ফারলী “সেকুলার” স্কুলগুলিকে 
ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মখতব বা মাদ্রাসার পর্যায়ে ফেলা যায় না । আবার 
মখতব ও পাঠশালা দেশজ প্রাথমিক শিক্ষ! প্রতিষ্ঠান হলেও এ দৃয়ের মধ্যে 
অনেক তফাত। পাঠশালায় বাংলা লেখা, পড়া আর অঙ্কের প্রাধান্ত আর 
মখতবে কোরান মুখস্থ করা আর নামাজ-অজু শেখার প্রাধান্য । পাঠশালা 

শিক্ষা পুরোপুরি ব্যবহারিক আর মখতব মূলত ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । যখতব 
শিক্ষা প্রধানত মসজিদের আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে । ধর্মান্তরিত মুসলমানদের 

ইসলামী শিক্ষা দেওয়ার জন্ত । মখতবের শিক্ষক ও পড়ুয়ার! প্রায় সকলেই 
মুলমান ৷ অমুললমান পড়ুয়ার সংখ্য। নিতান্তই নগণ্য । পাঠশালার পড়ুয়ার 
প্রধানত হিন্দু হলেও মুসলমান পড়ুয়ার সংখ্যাও শিত্রাস্ত কম নয়। পাঠশালা 
শিক্ষার প্রভাবে এবং দুর গ্রামের বাঙালি মুলমানের তাগিদে হয়ত কিই 
কিছু মখতবে কোরান মুখস্থ করার সঙ্গে অল্প খাংল। লেখা, পড়ার রেওয়াজও 
চালু হয়। তবে সেরকম মখতবের সংখ্যা কত ছিল তা জানার কোন উপায় 
নেই। এ প্রসর্গে অনুমান কর। যায় যে বাংল পাঠশালার ক্রমবিকাশে ফারসী 

সেকুলার শিক্ষার কিছু প্রভাব পড়ে থাকবে । আসলে বাংলা পাঠশাল। শিক্ষার 

উন্তন ও ক্রমবিকাশে মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষা ও ফারদী শিক্ষার 
কোন প্রভাব ছিল কিনা, আবার বাংলার মখতব শিক্ষাকে পাঠশালা শিক্ষা 

কতটা প্রভাবিত করেছিল এটা একট! স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয় হতে পারে। 

মধ্যযুগে, মধ্যপ্রাচ্যে ও ভারতে, যে দেশজ প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠতে 

দেখ! যায়, তাদের মধ্যে কিছু মিলও লক্ষ করা যায়। এবিষয়ে কোন সঙ্গেহ 

নেই মুসলমান অধিকারের পরই বাংলা পাঠশালা শিক্ষা একট! প্রথাবন্ধ ক্ষপ 
নেয়। একই সময় বাংলায় মখতব শিক্ষাও প্রসারলাভ করতে থাকে । এই 
সময়ই বলতে গেলে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও বাঙালি সংস্কৃতি একটি নির্দিষ্ট 

রূপ পেতে থাকে । এক কথায় বাঙালি তার নিজের পরিচয় খুজে পায়। 
বাঙালির এই পরিচয় গড়ে ওঠে প্রধানত বাংলার হিন্দু-মুসলমান নীচুশ্রেণীর 
প্রাণের সরে ৷ উ£ুত্রেণীর লোকেরা কিন্তু তখন আরবী, ফারসী আর সংস্কৃতের 

দেশজ ১২ 
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স্থউচ্চ মিনারে বসে আখের গোছাতে ব্যস্ত । বিপিনচন্দ্র পালের ভাষায় “্ধাহাদের' 
রাজসরকারে চাকুরী করিবার লোভ ছিল তাহারা ফাস শিখিতেন” আর 

দত্রাঙ্ষণেরা সংস্কৃত পড়িতেন”। 

যাইহোক, হিন্দুদের হাতেখড়ি সংস্কারের মতোই মুসলমান শিশুদের বিসমি্! 
সংস্কার বা মখতব সংস্কারের রেওয়াজ ছিল। কানুন-ই-ইসলামে £চারবছর চার 

মাস চারদিন বয়সে এই সংস্কার হবে এরকম বলা আছে ।১১* বিভিন্ন মুসলমান 

এঁতিহাসিকের বিবরণেও এই সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্থলতান বাদশার 

ছেলেদের বাল্যশিক্ষার যে বর্ণনা এইসব ইতিহাসে পাওয়া যায় তাতে এই সং- 

স্কারের বিশেষ উল্লেখ দেখ। যায় | ধরে নেওর! যায়, সাধারণ মুসলমান পরিবারের 

শিশুদের মধ্যেও এই সংস্কারের রেওয়াজ ছিল। তবে মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে 
মখতবের উল্লেখ পেলেও বিসমিল্লা সংস্কারের উল্লেখ বড় একটা পাওয়া যায় না! 

যদিও হাতেখড়ির যথেষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। ধর্াস্তরিত বাঙালি মুসলমানদের 

মধ্যে সম্ভবত তখনো! ইসলামী সংস্কারগুলি তেমন দানা বাধেনি | ধর্মান্তরিত 

মুসলমানদের ইসলামী সংস্কার রপ্ত করানোয় মখতব এক বিশেষ ভূমিকা 
নিয়েছিল। 

বিসমিল্লা। সংস্কার ও হাতেখড়ির মতোই ভগবানের বা আল্লার নাম লিখে 

শুরু হত। বিসমিষপ্লা সংস্কারের পর মুসলমান শিশুকে কোরান মুখস্থ করতে 

হত। আর নমাজ-অন্কু শিখতে হত । হুমায়ুন, সেলিম, দারাশিকো ও 

গুরংজেবের বাল্যশিক্ষায় দেখা যায় তাঁরা লেখাও শিখতেন সেইসঙ্গে । 

বিসমিলা সংস্কারকে “শাজাহাননামা*য “মখতব+ সংস্কার বল হয়েছে ।১১১ আমর! 

জানি 'মখতব* কথার অর্থ লেখ! শেখার স্কুল। বোঝাই যাচ্ছে বিসমিল্লা সংস্কার 

লেখা শুরুর সংস্কার । আবুল ফজল জানাচ্ছেন যে চারবছর, চারমাস, চারদিন 

বয়মে সেলিমের বিসমিল্প! সংস্কার হম্ন। আর বিসমিল্ল। সংস্কারের পর সেলিম 

অক্ষর লেখ! (হাক্ুক-ই-আবজাদ ) শুরু করেন।১১২ ইরংজেবের ছেলেদের 

মধ্যে মুহম্মদ স্থুলতান, বাবার মৃতোই কোরান মুখস্থ করে এবং আরবী-ফারসী 
ও তুকাঁ ভাষা শেখে। দ্বিতীয় ছেলে মুয়াজ্জাম ও পঞ্চম ছেলে আকবরও কোরান 

পড়ে ও বিভিন্ন ভাষা শেখে বলে জানা যায়। ওরংজেবের মেয়ে জেবুন্নেসা 
বেগমও কোরান মুখস্থ করে এবং আরবী-ফারসী ভাষা শিখে গ্ভ-পদ্য পড়েন 
বলে জানা যায়।১১৩ রাজা-রাজড়াদের বাল্যশিক্ষার এই বিষরণ থেকে 

(সাধারণের বাল্যশিক্ষা সম্পর্কে কোন সহ্জ সিদ্ধান্ত না করাই ভালে। 
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বাঙালি মুসলমানরাও এইসব ভাষা শিখতেন মখতবে এরকম নজির খুব 
একটা পাওয়া যায় না। উউচুশ্রেণীর মধ্যে ফারসী শেখার রেওয়াজ 
থাকলেও সাধারণ নীচুশ্রেণীর মুসলমানরা এইসব ভাষা শিখতেন একথ। 
জোর দিয়ে বলা যায় না। আাডাম রিপোর্টে স্পট করেই বল আছে 
আরবী-ফারসী স্কুলের পড়,য়ারা বড় ঘরের ছেলে। তাছাড়া বাংলার 
মখতবগুলির শিক্ষকরা যে অনেকেই লিখতে-পড়তে জানতেন না তা বোধহয় 

ঠিক। মখতবে 'নাজিরা১ পদ্ধতিতে কোরান মুখস্থ করা হত । এই পদ্ধতিতে 
অক্ষর পরিচয় হত চোখে দেখে ও কানে শুনে । অক্ষর লেখার প্রয়েজন 

হত না। অক্ষরের নাম ও আকারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে পড়ুয়ারা কোরানের 

ত্রিশতম প্যারা পড়ত। নাজির! পদ্ধতিতে সঠিক উচ্চারণ ও বানানের প্রতি 

বিশেষ জোর দেওয়া হত।১১৪ বাংলার মখতব শিক্ষকর! এবিষয়ে কতটা 

পারদশ ছিলেন সেবিষয়ে অবশ্ঠ সন্দেহ আছে। এ পদ্ধতিতে কোরানের 

অর্থ বোঝার দরকার হত না। না বুঝে কোরান মুখস্থ করা আর নমাজ-অন্ত 

শেখাই যেখানে শিক্ষার মূল বিষয় সেখানে শ্শিক্ষকদের সাক্ষর না হলেও চলত। 

বাংলার মখতব শিক্ষকদের মধ্যে যার] লিখতে-পড়তে জানতেন তাদের অনেকেই 
যে বাংল! লিখতে-পড়তে জানতেন সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। আরবী-ফারপী 

জানা মখতব শিক্ষক খুব বেশি ছিলেন বলে মনে হয় না। গ্রামবাংলায় বেশ 
কিছু আরবী-ফারসী শব্দের গ্রচলন থাকলেও আরবী-ফারসী শেখার আয়োজন 
তেমন ছিল না। রাজন্ব ও কৃষি সম্পকিত এই শবগুলি মুখে মুখেই প্রচলিত 
হয়েছিল। যেমন পরে ইংরেজি শব প্রচলিত হয়েছিল। মধাযুগে বহু আরবী- 

ফারসী শব বাংল! শব্বভাগ্ডারকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল সন্দেহ নেই। 
এ প্রসঙ্গে আবুল ফজল তার “আইন-ই-আকবরী'তে প্রাথমিক শিক্ষার যে সুচি 

ও পদ্ধতির কথ! লিখেছেন সে সম্পর্কেও ছু'এক কথ! বলে নেওয়! দরকার । 

আবুল ফজলের শিক্ষান্থচির সঙ্গে কিন্তু ইসলামী কোরানভিত্তিক প্রাথমিক 
শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই। আবুল ফজল কোরান মুখস্থ করা বা নামাজ-অঙ্গু 
শেখাকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় ধরেননি । মনে রাখতে হবে, আকবর ও 
আবুল ফজল কোরানভিত্তিক আরবী শিক্ষাকে খুব একট! ভালো চোখে 

দেখতেন না। আকবরের এই নীতি অনেক গৌড় মুললমানেরই অপছন্দ ছিল। 
আকবরের আমলেই ফারসী ভাষা শিক্ষার রমরম। হয়। মধ্যযুগের মধ্যপ্রাচ্যের 
ইতিহাসে দেখা যায় বিজয়ী আরবদের ভাষ। ও সংস্কৃতি গ্রতৃতভাবে বিজিত 



১৮ | বাংলার দেশজ শিক্ষাধার! 

পারশ্তবানীদের ভাষা ও সংস্কৃতির দ্বার! প্রভাবিত হয়েছিল। ভারতের সঙ্গে 

ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয়ও ঘটে ফারসীর মাধ্যমে । উত্তর-পশ্চিষ ভারতে 

প্রথম যে আরবীয় কর্মচারী, ব্যবসায়ী বা যোদ্ধারা আসেন তারা আসেন পারম্তের 
মধ্যে দিয়ে, পারস্তবাসীর ভাষা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ।১১৭ বাংলায় 

সুধী মতবাদই মুসলমান অধিকার আর ইপলামী সংস্কৃতির পথ প্রস্তুত করেছিল। 
ঈসলামী গৌড়ামি ও এক্শ্বরবাদের বিরোধেই নবম শতকে পারস্ত" দেশে এই 

মতবাদের উদ্ভব হয়।১১৬ বাংলার জনগণ, বাংলার লৌকিকধর্ম ও বাংলা ভাষার 

উপর এই স্থফী প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল সন্দেহ নেই । আরবী ভারতীয় 
মুসলমানদের কাছে ধর্মীয় ভাষার স্বীকৃতি পেলেও কখনে। রাজভাষা হয়ে উঠতে 

পারেনি | মুঘল আমলে ফারসী ভাষা ও শিক্ষার বিস্তার হয়ত অনেক দেশীয় 
ভাষা ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছিল । 

যাইহোক, আবুল ফজল আইনের পচিশ ধারায় শিক্ষার নিয়ম সম্পর্কে 
জানাচ্ছেন যে, হিন্দুস্থানে ছেলেদের বহুবছর কেটে যায় ব্যগ্তুন আর স্বরবর্ণ শিখে 

একগাদ। বই পড়তে বাধা হয়ে ।১১৭ তিনি লিখেছেন, মহামানা সম্রাটের নিয়ম 

হচ্ছে__ছেলের] প্রথম দুই দিনে অক্ষর লিখতে শিখবে, তাদের আকৃতির সঙ্গে 

পরিচিত হবে আর তাদের নাম জানবে। তারপর সধ্াহখানেক ফুক্তাক্ষর 

শিখবে । পরে কিছু গগ্ভ-পছ্া পড়বে আর ঈশ্বর মহিমার কিছু পদ্য বা নীতিবাক্য 
মুখস্থ করবে। তারা যাতে শিজেরাই এগুলির অর্থ বুঝতে পারে সেদিকে যত 
নিতে হবে। শিক্ষক্ষ অবশ্য তাকে কিছু সাহায্য করবে । কিছুকাল সে রোঞ্জ 

পদ্য বা পদ্যাংশ লেখ! অভ্যাস করে হাত পাক্কাবে। শিক্ষক পাচটি বিষয়ে অবশ্থাই 
নজর রাখবে । এগুলি হচ্ছে, অক্ষব পরিচয়, শবেব অর্থ, পছ্যাংশের অর্থ, পদ্য ও 

পুরনো! পড়া ঝালানো। এই পদ্ধতিতে আগে যা শিখতে বছরের পর বছর 
কেটে যেত তা শিশুরা! অচিরেই শিখবে । প্রত্যেক পড়ুয়ার উচিত ক্রমে ক্রমে 
নীতিপাঠ, অঙ্ক, নামতা, কষিপাঠ, ওজন, পরিমাণ, পরিমাপ, দিনক্ষণ, ঘরগেরস্তি 

বিষয়, রাষ্ট্রনীতি, চিকিৎসা তর্কশাস্তর, ধর্মশান্ত্র তরিকি ), গণিতশাস্্ (রিয়াজি ) 
প্ররৃতিবিজ্ঞান ( ইলাহি ) ও ইতিহাস পড়া । সংস্কৃত পড়ুয়ারা অবশ্ঠই ব্যাকরণ, 
স্তায়, বেদাস্ত ও পাতগ্লি পড়বে 1১১৮ 

আবুল ফজল এখানে প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার পুরে! ধারার কথা বলেছেন । 
প্রাথমিক স্তরে অক্ষর পরিচয়,যুক্তাক্ষর ও গগ্-পদ্য লিখতে-পড়তে শেখার কথ! বলা 
হয়েছে । আর বলা হয়েছে অঙ্ক, নামতা, ওজন, পরিমাপ প্রভৃতি ব্যবহারিক 



মখতবের কথা / ১৮১ 

শিক্ষার কথা । বাংলা পাঠশালা শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি খুঁটিয়ে দেখলে দেখা 

যাবে সেখানে আবুল ফজল কথিত প্রাথমিক শিক্ষামী'তিই অন্ুদরণ করা হত। 
ফারসী স্ুলেও হয়ত অক্ষর পরিচয়, যুক্তাক্ষর ও গছ্-পগ্চ লিখতে-পড়তে শেখানো! 
হত। তবে অঙ্ক বাব্াবহারিক শিক্ষার যে স্চি 'আইন-ই-আকবরী'তে দেওয়া 

আছে তা খুব একটা মান! হত না। বাংলার মখতব গুলিতে কিন্তু 'মাবুল ফজল 
কথিত শিক্ষান্ছচি বা শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ কর] হত নাঁ। মখতব শিক্ষার মূল 

বিষয় কোরান মুখস্থ করা। নাজিরা পদ্ধতিতে না বুঝেই কোরান মুখস্থ করা 
হত। কাজেই লেখা শেখার উপর জোর না দিলেও চলত । মখতবের 

পড়ুয়ারা স্বর করে কোরানের কিছু অংশ মুখস্থ করত । পাঠশালায়ও সরম্বতী 
বন্দনা বলতে হত। তবে পাঠশালা পড়ুয়ার! বাংলা সরস্বতী বন্দনা পড়তে ও 
শিখত কিন্তু মখতবের পড়ুয়ার! শুধুই মুখস্থ করত। কোরান লিখতে বা পড়তে 
শিখত না। আর তা সম্ভবও ছিল ন। মখতবের পড়ুয়াদের এবং শিক্ষকদের 

মাতৃভাষা ছিল বাংলা । ফলে এ বয়সের পড়ুয়াদের পক্ষে বিদেশী ভাষা 'আরবী 
লিখতে-পড়তে শিখে কোরান পড়া খুনই কঠিন হত। আর গাজিন। পদ্ধতিতে 
তার দরকারও হত না। দুর এলাকার বিশেষ করে গ্রামের মখতবের বাঙালি 

শিক্ষকদের বেশির ভাগ নিজেরাও আরবী লিখতে-পডতে জানতেন না। অক্ল 

কিছু মখতবে হয়ত আরবী-ফারসী বা নাংলা পড়ানো হতত। এইসব মখতবের 
পড়ুয়াদের অবস্থা হত খুবই কাহিল। ধর্মের ভাষা আরবী, রাজভাৰ৷ ফারলা 
আর মাতৃভাষা বাংলার টানাপোড়েন যে মখতব শিক্ষার পথে এক বিরাট বাধা 

হয়ে দরাড়িয়েছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। মখতব আর পাঠশলার মধ্যে একটা 
বড় তফাত এই যে পাঠশালার সঙ্গে মন্দিরের বা পাঠশালা গুরুমশাইয়ের সঙ্গে 
মন্দিরের পুজারীর কোন বিশেষ সম্পর্ক ছিল না! । যেমনটি দেখা যায় মখতব ও 

মসজিদের মধ্যে। আর মাতৃভাষা! ছাড়া অন্ত ভাষ! শেখার কোন সমশ্যায়ও 

ভুগতে হয়নি পাঠশালা শিক্ষাকে । 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে মখতবগুলি সাধারণভাবে মসজিদের 

চারদেয়ালের ভেতর বসত। মসজিদ সংলগ্ন হওয়ায় তাদের একট নির্দিষ্ট 
জায়গা ছিল। খুব কম গ্রামেই কিন্তু পাঠশালার জন্ত কোন নিদিষ্ট দালান 
বা স্থুলবাড়ি ছিল। পাঠশালা বসত কোথাও বারোক়ারীতলায়, কখনে। 
চণ্ডীমগডপে, কোন গ্রামের মাঝে অশখতলায় বা! গুরুমশাইয়ের খড়ের চালায়। 
এই অস্থবিধা সত্বেও পাঠশালার গতি ছিল অবাধ । মসজিদ সংলগ্ন হওয়ার 



১৮ / বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা 

গ্থবিধা ছাপিয়ে অস্থ্বিধাগুলিই বড় হয়ে উঠেছিল মখতবের বেলায় । 
আর একটি বিষয়ে মখতব ও পাঠশালার মধ্যে বিশেষ অমিল ছিল। 

এই পাঠশালা শিক্ষার একট! ব্যবহারিক দিক ছিল। ব্যবহারিক 

শিক্ষার টানেই নীচেরতলার মানুষের আরো বেশি করে পাঠশালা 

শিক্ষার দিকে ঝু'কছিল। শিক্ষকরাও নিজেদের তাগিদে পড়ুয়া সংগ্রহে মন 
দিত। মখতবগুলিতে সেই পরিধাণে ব্যবহারিক. শিক্ষার অবকাশ ছিল ন]। 

কোরান মুখস্থ করার দিকে যতটা ঝৌঁক ছিল “সেকুলার” ব্যবহারিক শিক্ষার 

দিকে ততটা ঝেক না থাকাই স্বাভাবিক। তাছাড়া একাধিক ভাষা! শেখার 
টানাপোড়েনের ভোগাস্তি তে! ছিলই । কোরান মুখস্থ করার পেছনে ধর্মীয় 
আবেগ থাকলেও দৈনন্দিন জীবনের দৌড়ঝশপে সে আবেগের রেশ মিলিয়ে 
যেতে দেরি হত না । আরো! একটা কথা এই যে মসজিদের ইমাম বা পেশী 

ইমামরাই মখতবের শিক্ষকতা করতেন। ফলে মখতব শিক্ষকদের জীবন- 
ধারণের জন্য পুরোপুরি পড়ুয়াদের উপর নির্ভর করতে হুত না। তাদের এই 

্বনির্ভরতা কিন্তু শিক্ষক-পড়ুয়ার সম্পর্ককেও প্রভাবিত করত। পাঠশালার 

গুরু-শিষ্তের মধ্যে মানবিক সম্পর্কের যে নিবিড়তা ছিল মখতবের মিঞাজি 

আর পড়ুয়াদের মধ্যে ততটা গভীর সম্পর্ক ছিল না বলেই অনেকে মনে করেন । 

তবে মঘজিদের আওতার বাইরেও শিক্ষকের ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেক মখতব 

গড়ে উঠেছিল। এই মখতবগুলির সঙ্গে পাঠশালার খুব তফাত হয়ত ছিল ন]। 

এইসব মখতবে বাংল। বা৷ ফারসী লেখাপড়ার সঙ্ষে হয়ত কোরানও মুখস্থ 

করতে হত। তবে এই ধরনের মখতবের সংখ্যা কত ছিল তা অম্থমান 

করার মতো! তথ্য বড় একট। পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গত, বলে নেওয়া দরকার, 

যেসব বড় মসজিদে মখতব ও মান্্রাস। ছুইই থাকত সেখানে মখতবগুলি সাধারণত 

মান্রাসার প্রস্তুতি স্কুলের ভূমিকাই পালন করত। কিন্তু সবরকম মখতবেই 

কোরান মুখস্থ কর! ছিল আবশ্তিক। 

যাইহোক, ধর্মীয় গৌড়ামির ফলে মখতব শিক্ষা যে সাধারণের ব্যবহারিক 

শিক্ষায় পরিণত হতে পারেনি সেবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে 

ধর্মীস্তরিত সাধারণ মুদলমাঁনের ধর্মীয় শিক্ষার চাহিদা মেটাতে মখতৰ যে 

এক বিশেষ .ভূমিকা নিয়েছিল সেবিষয়েও সন্দেহ নেই। আসলে মখতব 

শিক্ষার সীমাবন্ধতা মখতব শিক্ষার উৎসের ইতিহাসেই নিহিত। আবার 



যখতবের খা | ১৮৬ 

এই সীমাবন্ধতাই বছদিন পর্যস্ত মখতবগুলিকে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার সর্বগ্রাসী 

প্রভাব থেকে রক্ষা করেছিল। 
ব্রিটিশ আমলে প্রাক-ব্রিটিশ ফারসী বা ফারসী-বাংলা স্কুলের জায়গ। নিয়েছিল 

'আযাংলো-ভার্নাকুলার” স্কল। আর পাঠশালাগুলি কালে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার 

প্রাথমিক স্কুল পরিণত হয়েছিল। স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবহারিক শিক্ষার স্বাতস্থয 
হারিয়ে এগুলি ব্রিটিশ প্রবতিত একটান| গোট! শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের ভূমিকা 
পালন করছিল । ফলে সাধারণ মানুষের চাহিদা! মেটানোর ভূমিক ছারিক্সে 
এগুলি উচ্চ ও মধ্যবিত্তের করায়ত্ত হয়ে পড়ল। মখতবগুলি কিন্তু বহুকাল 

কোরান স্কুল হিসাবে তাদের নিজস্ব আলাদ! সত্তা বজায় রাখতে পেরেছিল। 

ডারতের প্রথম শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে দেখা যায় মাত্র ১২৫০টি মখতব 

শিক্ষা বিভাগের অনুমোদন পেয়েছিল বা নিয়েছিল । অথচ সেই সময়ের মধ্যে 

৫০০০০ পুরনো পাঠশালা শিক্ষা বিভাগের অস্থমোদিত শিল্প প্রাথমিক স্কুলে 

পরিণত হয়েছিল 1১১৯ 

ব্রিটিশ গোট। শিক্ষাব্যবস্থা প্রবত্তিত হলে মখতবগুলির ভূমিকা কি হবে, 
এতে কি পড়ানো হবে এই নিজে বহু বিতর্ক দেখা দিয়েছিল । ব্রিটিশ প্রবর্তিত 
শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মখতব শিক্ষার সম্পর্ক কি হবে এই ছিল বিতর্কের কারণ। 
এই বিতর্কের দুটি মূল বিষয় ছিল__মখতব শিক্ষার ভাষা কি হবে আর কোরান 
বা ধর্মীয় শিক্ষার কি ব্যবস্থা হবে। ব্রিটিশ শাসকরা শিক্ষা নিভাগের স্কুলে 
প্রেথম পিকে ধর্মীয় শিক্ষাকে উৎসাহ দেয়নি । আবার অন্থমোদন না পেলে 

শিক্ষাবিভাগের দেয় সাহায্য পাওয়া যেও নাঁ। কিন্ত শিক্ষাকে শিক্ষ। বিভাগের 

আওতায় বা নজরদারিতে আনাই ছিল ব্রিটিশ শিক্ষানীতি । এই অবস্থায় 

মখতবগুলিকেও শিক্ষা বিভাগের আওতায় আনার চেষ্টা হয়। যাইহোক, 
মখতবে কোরান পড়াতে হবে এবিষয়ে প্রায় সকল মুসলমানই একমত ছিলেন। 
ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে উদ্দু বাংলা, আরবী আর ইংরেজি এই চারটি ভাষার 
কথা ওঠে। বাংল! সরকার ১৯১৫ গ্রীন্টান্বে এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য 
একটি কমিটি করেন। এই কমিটি মখতবে বাংল! ও উর্দু ভাষা শেখা আর 
কোরান পড়ানোর প্রস্তাব দেয়।১২৭ বিশ শতকের ভ্রিংশর দশকে রঙ্গীয় 
প্রাথমিক শিক্ষ। আইন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হলে 95161) 21510301013 

/৯0%15019 0010101669৩, নামে একটি কমিটি ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি 

রেখে প্রাথমিক স্তরের জন্ত একটি শিক্ষান্ছচি তৈরি করে। এতে মাতৃভাষা, অঞ্ক, 
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ভূগোল, ইতিহাস, স্বাস্থা, খেলাধূলা ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থার প্রস্তাব দেওয়া হয়: 
এবং বলা থাকে যে ধর্মীয় শিক্ষার সম:সচিতে কোন “সেকুলার” শিক্ষা দেওয়া 

যাবে না। যেসব প্রাথমিক শ্বুলে হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য সেখানেও এই হ্ুচি 
চালু করতে হবে ।১২১ আসলে কোরান পড়ার স্থযোগ দিয়ে মখতবগুলিকে 

প্রাথমিক দুলে পরিণত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কোরান পড়ার সময় 
দিতে গিয়ে যাতে মুসলমান পড়ুয়ারা “সেকুলার” বিষয়ে হিন্দু পড়ুয়ার থেকে 
পেছিয়ে না পড়ে তাই ধর্মীয় শিক্ষার সময়স্থচীতে কোন “সেকুলার” বিষয় পড়াতে 
মানা । কালে বু মখতবই শিক্ষাবিভাগের অনুমোদন নিয়ে প্রাথমিক স্থুলে 
পরিণত হয়। অবশ্ট কোরান পড়ার স্থযোগও থাকে । কোরান বা ধর্মীয় 
শিক্ষার উপর এই জোর দেওয়ার প্রবণতা কিন্তু শেষ পর্যস্ত মুসলমানের ইংরেজি 
শিক্ষাকে বেশ ব্যাহত করে। ত্রিটিশ প্রবতিত প্রাথমিক স্কুল মখতবে কোরান 

পড়ার বা ধর্মীয় শিক্ষার স্থযোগ থাকলেও ব্যবহারিক শিক্ষার কোন অবকাশ 
থাকে না। এইভাবেই বাংলার ব্যনহারিক শিক্ষার অবসান করে সাধারণ 
মানুষকে শিক্ষার আঙিনা থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া হয় ব্রিটিশ 'আমলে | মখতব 
আর পাঠশাল! দুইই প্রাথমিক স্থলে পরিণত হয়। 



শেষের কথা 
এ পর্বস্ত আমর। বাংলার দেশজ শিক্ষার তিনটি ধার। পাঠশালা, মখতব ও ফারসী 
দুল সম্পর্কে আলোচনা! করেছি। প্রথম ছুটি বাংলার দেশজ প্রাথমিক শিক্ষা- 
ধার! নামেও পরিচিত । তবে সধসাধারণের লেখা, পড়। আর অন্ধ শেখার স্কুল 

বলতে বোঝায় পাঠশালা শিক্ষা । মখতব মূলত কোরান শেখার স্কুল আর ফারসী 
স্কুল প্রধানত ফারসী ভাষা শেখার প্রতিষ্ঠান । কোন কোন বিশেষ মখতবে হয়ত 
একাধিক ভাষা ও অস্ক শেখার ব্যবস্থাও ছিল। আবার অনেক ফারসী দ্ুলও 
মখতব নামে পরিচিত হত । পাঠশালা! ও ফারসী স্থুলগুলি তুলনায় অনেক বেশি 
“সেকুলার+ বা! ধর্মনিরপেক্ষ ছিল। আর পাঠশালা শিক্ষা ছিল অনেকখানিই 
ব্যবহারিক । তাছাড়া মাতৃভাষা বাংলাই ছিল শিক্ষার বাহন এবং একমাত্র 

শিক্ষণীয় ভাষা । ফলে খেটে খাওয়া আপামর জনগণের মধ্যে পাঠশালা শিক্ষার 
ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। ন্থবে বাংলার এক লক্ষ পাঠশালায় শিক্ষক ও পত়ুয়ার 
যে পরিচয় আমর! আ্যাভাম রিপোর্টে বা অন্ঠান্ত নথিতে পাই তা অবশ্তই গভীর 
তাৎপর্যপুর্ণ। সমাজের সবচাইতে নীচু জাত ও শ্রেণীর লোকেরাও যে 
পাঠশালা শিক্ষায় অংশ নিত সে প্রমাণ আমরা! পেয়েছি । তবে দেশজ শিক্ষার 
সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে একথাও মনে রাখতে হবে যে স্বয়ংসম্পূর্ণ আলাদা 
শিক্ষাধারার ভিত্তি হচ্ছে জাত, ধর্ম ও শ্রেণীভেদ । 

যাইহোক, এই তিন ধারার শিক্ষার সাংগঠনিক রূপ কিন্ত প্রায় একই রকষ 

ছিল। সাধারণত, অভিভাবক বা শিক্ষকের উদ্ভোগে অথবা! উভয়ের যৌখ 
উদ্যোগে এইসব স্থল সংগঠিত হত। পড়ুয়াদের দেওয়া বেতনের উপর নির্ভর 
করেই সাধারণত এইসব স্কুল চলত । মখতবগুলি মসজিদ সংলগ্র হওয়ায় 
পড়ুয়াদের দেওয়া বেতন ব! সিধ! ছাড়াও এদের অন্ত আয় ছিল। ওয়াকফ 
সম্পত্তির আয় থেকে যসজিদের ইমাম বা পেন ইমাম মাসোহারা পেতেন । 
ডারাই আবার মখতবেরও শিক্ষক ছিলেন । ফলে তাদের পড়ুয়াদের বেতনের 
উপর পুরোপুরি নির্ভর করতে হত না। পাঠশাল! আর ফারসী স্ুলগুলি সম্পৃণ- 
ভাবে পড়ুয়াদের দেয় ধেতনের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় শিক্ষকদের যারপরনাই 
গ্টন্যোদী হুতে হৃত। শিক্ষকের যোগাতার উপর গার আরের পরিষাণ 

রশজ ১৩ 
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অনেকখানি নির্ভর করত। যোগ্য শিক্ষকের পড়ুয়ার সংখ্যা যেষন বেশি হত 
তেমনি গ্রামের লোকের সাহায্যও তার বেশি পেতেন । যোগ্য শিক্ষককে 

নিয়ে পাশাপাশি গ্রামের টানাটানির বনু খবরও পাওয়| যায়। আসলে শিক্ষকই 
এই তিন ধারার শিক্ষার মুল খু'টি। 

বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠ| এইসব শিঙ্ষ। প্রতিষ্ঠানের, উপর কিন্তু কোন 

কেন্দ্রীয় খবরদ্ারি বা সরকারি নিয়ন্ত্রর ছিল না। তবে এঁতিহবলে বিশেষ 

ধারার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই পরনের শিক্ষা দেওয়া হত। শিক্ষকের 
যোগ্যতা অন্ঘাক়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মানের হয়ত কিছু তারতম্য ঘটত । 

এই বিকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় শিক্ষা গ্রতিষ্ঠানগুলি যথেই স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ 

পেত। অন্তদিকে অভিভাবকের কাছে শিক্ষকের দায়বদ্ধত। শিক্ষার মানকে ধরে 

রাখতে সাহায্য করত । ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে একটা আত্মীয়তার 
সম্পর্ক গড়ে উঠও। ত্রদ্ষণ্য এতিহে শিক্ষা পণ) হত ন1। গুরু-শিষ্তের সম্পর্ক মুলত 
এতিহ্ের অনুশাসন বা স্বৃতির বিধানের দ্বার! নিয়মিত হত। মধ্াযুগে বেতন 

বা অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা! দেওয়ার প্রথ। চালু হলেও ব্রাক্ষণ্য গুরু-শিস্কের সম্পর্কের 
এতিহও পাঠশালার ছাত্রশিক্ষক সম্পর্ককে অনেকখানি প্রাবিত করেছিল। 

একদিকে অর্থ নৈতিক সম্পর্ক, অন্যদিকে গ্রামসমাজের সামাজিক সম্পর্ক ও 

ধ্রতিহ্থানুসারী গুরু-শিস্ত সম্পর্ক__এই একাধিক সম্পর্কের মিলনে শিক্ষকত৷ পেশ! 

হিসাবে বথেষ দায়িত্বখীল ও মর্যাদাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। 

এবিষয়ে সন্দেহ নেই তখনকার সামাজিক সম্পর্কের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার 

্বার্থেই এই বিভিন্ন ধারার স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশজ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। 
উদচ্রেণীর ত্রাহ্মণদের জন্ত সংস্কৃত শিক্ষা, উচুত্রেণীর মুসলমানদের জন্ত মাত্রাসা 
শিক্ষা আর হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে সকল উচুত্রেণীর জন্য ফারসী শিক্ষা! । 
অন্যদিকে নীচুশ্রেণীর মুসলমানদের জন্য মখতব শিক্ষা আর সর্বসাধারণের জন্ত 
পাঠশালা শিক্ষ! । এ প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখ কর! দরকার যে সংস্কত শিক্ষার 
টোল আর ইসলামী উচ্চশিক্ষার মান্্রানা লাখের়াজ জঘি বা ওয়াকফ সম্পত্তির 
আয়ে চললেও পাঠশাল! শিক্ষা এবং অনেকাংশে ফারসী শিক্ষা প্রধানত পড়ুয়াদের 
দেয় বেতনের উপর নির্ভর করেই চলত । শিক্ষায় পণ্যপ্রথার এই প্রচলন দেশজ 
প্রাথমিক শিক্ষাকে অনেকখানি গতিশীল করে তুলেছিল । 

সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও কেন্দ্রীয় খবরদারি ন! থাকায় এবং শিক্ষার গ্রপারেয় অঙ্গে 
শিক্ষকের আধিক স্বার্থ জড়িয়ে থাকায় বিশেষ করে পাঠশাল! শিক্ষা কষি- 



শেষের খা / ১৪৫ 

সমাজের একেবারে তলার শ্রেনী পর্যন্ত প্রসারিত হয়। পাঠশালা শিক্ষার এই 
প্রসার.এবং নীচু্রেণীর মানুষের পাঠশালা শিক্ষায় হেশি বেশি অংশগ্রহণ কিন্ত 
সমাজের উচুতলার লোকদের মনঃপৃত ছিল না। জমিদার ও উুপ্রেমীর 
্রাঙ্মণরা1 পাঠশালা শিক্ষার প্রসারে শুধু যে খুশি ছিল না তাই নয় তারা অনেক 

সময় এর বিরোধিতাও করেছে। পাঠশালায় বাংল! ভাষার চর্চা এবং বাংল! 
সাহিত্যের বিকাশ বিশেষ করে সংস্কত শাস্ত্রীয় সাহিত্যের বাংল! অনুবাদ ব্রাক্ষণ 
সমাজের বিরক্তির কারণ হয়। ব্রাহ্ষণ সমাজের এই মনোভাব যারপরনাই প্রকট 
হয়ে উঠে এই উক্তিতে-_ 

কৃম্তিবেশে কাশীদেসে আর বামুন-ঘে সে । 
এই তিন সর্ধধনেশে শাস্ব খেলে চুষে | 

পাঠশালার শিক্ষকদের বেশির ভাগই অক্রান্ষণ নীচুজাতের মানুষ। এমনফির 

ব্রাহ্মণ শিক্ষক এবং কায়স্থ বা অন্ত নীচুজাতের শিক্ষক পরিচালিত পাঠশালার 
মধ্যেও বেশ তফাত ছিল। নীচুজাতের পড়ুয়ারা সাধারণত ব্রাহ্মণ শিক্ষকে 
পাঠশালা পছন্দ করত না। লালবিহারী দের "গোবিন্দ সামস্ত' বইয়ে এবিষয়ে 
তাৎপর্ধপূরণ আলোচনা আছে। লেখক জানাচ্ছেন যে কা্নপুর গ্রামে ছুটি 
পাঠশালা ছিল। একটির শিক্ষক ব্রাঙ্ষণ, স্গ্টির কায়স্থ। “তাই বলে ব্রাহ্মণ 
কায়স্থের চেয়ে যোগ্যতর শিক্ষক ভা নয়। পূর্বোক্ত পর্ডিত সংক্ষিধ্ঘার 

ব্যাকরণের কিছু অংশ পড়লেও এবং কথায় কথায় সংস্কৃত গ্লোক উচ্চারণ করলেও 

বাংলার বর্ণাশুদ্ধি জ্ঞান তার ছিল অত্যন্ত কম,পক্ষান্তরে ছিতীয় পর্ডিতটি সংস্কৃতজ- 
তাঁর কোন রকম অহমিকা না করলেও লোকটার পাটাগণিতে জান ছিল 

অসাধারণ, জমিদারী হিসাবেও তার টন্টনে জান ছিল। ক্রাঙ্মপ পণ্ডিত 
মহাশয়ের কিন্তু জমিদারী সেরেনস্তা সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই ছিল না।” তিনি 
আরে! জানাচ্ছেন যে ব্রাক্ষণের পাঠশালায় *শিক্ষালাভ করে ত্রাঙ্ছণ, কায়স্থ ও ধনী 
বেনেদের ছেলেরা” ৷ আর “কায়স্থ শিক্ষকের পাঠশালায় সাধারণতঃ নীচু জাত ও 
গরীব ছেলের! শিক্ষালাভ করলেও হুএকজন ত্রাক্ষণের ছেলেকেও দেখ! যেত।” 
গোবিদ্দর বাব! বদন ছুটে! কারণে গোবিন্দকে কায়ম্থ শিক্ষক রামরূপের পাঠশালায় 
পড়তে পাঠায় । “প্রথমত: প্রথমোক্ত পাঠশালায় অভিজাত ঘরের ছেলের! পড়ে, 
ব্দনের ইচ্ছা তার ছেলে ষমশ্রেণীর কাছাকাছি, শ্রেণীর ছেলেদের সঙ্গে শিক্ষা 
জাত করে, ছিতীয়তঃ, গোবিনদকে জমিদ্দারী সেরেম্তায় অভিজ্ঞ করে তোল! তার 
অভিপ্রেত ।” পাঠশাল! শিক্ষায় শ্রেদীভেদের এটি একটি. অসাধারণ উদাহরণ । 



১৯৬ | বাংলার দেশজ শিক্ষাধার। 

লেখাপড়া শিখে গোবিন্দ জমিদার-মহাজনের অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে মাথ। 
তোলার চেষ্টা করলে জমিদারের রোষে তাকে কিভাবে সর্বস্বান্ত হতে হয় তার 
অকপট বিবরণ আছে এই বইয়ে । ছেলের বিবাহ উপলক্ষে জমিদার প্রজাদের 
কাছে মাথট বা বেআইনী আবওয়াব দাখি করলে গোবিন্দ অনিচ্ছায় মাথট দিতে 
বাধ্য হলেও এট| যে বেআইনী জুলুম সেকথা ঘোষণা করে। ফলে জমিদারের 
পেয়াদ! তার বাড়িতে আগুন দেয় । পোড়া ঘর মেরামতের জন্য গোবিন্দকে 

আবার মহাঁজনের ছারস্থ হতে হয়। ফল য! হ্বার তাই হয়। জমিদারের 
ধারণা গোবিন্দের এই ধুষ্টতার কারণ তার পাঠশালায় লেখাপড়া শেখা। 
জমিদার রোষ কটাক্ষে বলে, "ও তুমি পর্ডিত হয়েছ, তোমার চোখ ফুটে গিয়েছে, 
সেইজন্য মাথট দিতে চাওন] ৷ আমি রামব্পকে বারণ করে দেব সে যেন চাষীদের 

ছেলেকে ন1 পড়ায়, ঘদদি না শোনে, তাহ'লে এ মূর্ঘটার আর একখানা ঠ্যাং 
ন্যাংড়া করে দেব ।* জমিদারের এই উক্তিতে খেটে খাওয়া মান্থষের লেখাপড়া 
শেখ! সম্পর্কে সমাজের মালিক শ্রেণীর যনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে। এখানে বলে 

নেওয়া দরকার যে জমিদারের অন্ায় জুলুম সম্পর্কে গায়ের অশিক্ষিত নন্দ কামার 

ব! গোবিন্দের কাক কালোমাণিকও সমান সচেতন এবং জমিদারের বিরুদ্ধাচরণে 
সমান উৎসাহী । 

আসলে গ্রামসমাজের গতরখাট। চাষী-মজুর জমিদার-মহাজনের জুলুম তাদের 
জীবনের অভিজ্ঞতা! থেকেই বোঝে । তার জন্ত লেখাপড়া! শেখার দরকার হয় 
না। এই জুলুমের বিরুদ্ধে নিরক্ষর চাষী-যজুর রাগে ফু'সেছে। এবং বারে বারে 
কখে দাড়িয়েছে । কিন্তু এই ম্বতঃক্ুর্ত উত্থান খুব কমই সংগঠিত স্থায়ী 
প্রতিরোধের রূপ নিয়েছে। ব্রাদ্ধণয সংস্কৃতির ত্দুরপ্রসারী প্রভাবে নিরক্ষর 
চাষী*্যজুর শেষ পর্যন্ত নিয়াতিবাদ বা ভবিতব্ের কাছে মাথা! নোয়াতে বাধ্য 

হয়েছে । নিজের হীনাবস্থাকে নিয়তির বিধান বলেই বিশ্বাস করেছে। আবার 
লৌকিক দেবদেবীর আশ্রয়ে কখনে। গুমরে উঠেছে প্রতিবাদের বেদন]। 
বাংলার খেটে খাওয়া মানুষ অনেক জুলুম সহ করেছে, তবু ঘামে রক্তে কান্নায় 
বাঁচিয়ে রেখেছে নিজের অন্তরঙ্গ ভাবনা লৌকিকধর্মে ও কাব্য-লাহিত্যে 
বাংল! পাঠশালা শিক্ষা! বাংলার এই অন্তরঙ্গ ভাবধারাকে প্রবহমান রাখতে এক 
বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। অন্যদিকে পারধিব' জগতে 

চিক্ষে থাকার ব্যবহারিক শিক্ষা বিশেষ করে জমিদারি হিসার, পাটা, কধুলিয়ত 
ও মহাজনী হিসাব সম্পর্কে জান খেটে খাওয়া মানুষকে নিজের অধিকার সম্পর্কে 



শেষের কথা / ১৪৭ 

সচেতন হতে নিশ্চিতভাবেই বথেষ্ট সাহাব্য কনেছে। 

উপরের আলোচনা থেকে একথা সাব্যস্ত কর! কিন্তু ঠিক হবেনা বে 
পাঠশালা! শিক্ষা! ছিল পুরোপুরি একটি প্রতিবাদী শিক্ষাধার! বা শাসক-শোষক 
শ্রেণীর ভাবাদর্শের প্রভাবমুকত একটি আলাদ। শিক্ষাধারা । বর পাঠশালার 
পাঠ্যবিষয়ে বিশেষ করে শিশুবোধকের ভাষা-পাঠগুলিতে যেমন দাতাকর্শ বা 
প্রহলাদ চরিত্রে ব্রাহ্মণ সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের সুস্পই প্রভাব লক্ষ করা ধায়। 

'অষ্টাদশ শতকে কোন কোন বাংল! পাঠশালায় চাণক্য শ্লোক পড়ান! হত বলেও 
জানা যার। অন্যদিকে বাংলার লৌকিক দেবদেবীর আখ্যান পাঠশালায় 
পড়ানো হত এমন নজির বড় একটা মেলে না। অথচ এইসব লৌকিক 
দেবদেবীর মঙ্গলকাব্যের রচয়্িতারা যে পাঠশালায়ই বাংলা শিখেছিলেন সেবিবকে 

বোধকরি সমুন্দহের অবকাশ নেই। বাংলা পাঠশালার ভাষা-পাঠের পু'ঘিতে 
লৌকিক দেবদেবীর আখ্যানের এই অন্থপস্থিতির কারণ সম্ভবত ভাষা-পাঠের 
'যেসব পু'খি পাওয়া যায় তার কোনটাই খুব পুরনে! নয়। আঠার শতকের 

আগের পুথি নেই বললেই চলে। আমার মনে হয় চৈতন্ত-পরবর্তী যুগেই ক্রাঙ্ছণয 
সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শ বাংলার সাধারণ মান্থযকেও অনেকট! প্রভাবিত করেছিল। 

চৈতনোর ব্রাহ্মণ তন্বানুসারী ভক্তিবাদ এবিষয়ে বিশেষ তৃমিকা নিয়েছিল 
বলেই আমার ধারণ! 1 “শিশুবোধকে'র ভাষা-পাঠ যে অনেকটাই এই ভক্তিবাদের 

প্রভাবে রচিত তাতে সন্দেহ নেই। “শিশুবোধকে'র প্রহনাদ চলিত বা দাতাকর্ণ 
নামক পাঠগুলি পড়ুয়াকে ডক্তিবাদের বার্তাই জানায়। “শিশুবোধকে'র গঙ্গা 
রন্দনা বা সরদ্বতী-বন্দন। ছাড়া অন্ত পাঠগুলি প্রায় সবই ক্লফমহিমার বার্ত| বহন 
ক্ষরে অথচ ধর্মঠাকুর, যনসা বা চণীমহিমার . কোন আখ্যান নেই, যদিও সাধারণ 
মানুষের সঙ্গে এদের সম্পর্ক যারপরনাই নিবিড় । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ কর দরকার 
যে বাংল! পাঠশালায় শুধু “শিশুবোধকে'র ভাষা-পাঠই পড়ানো! হত এরকম ভাবায় 
কারণ লেই। তবে "শিকুবোধকে'র প্রচলন যে সবচেয়ে বেশি ছিল অন্তত আঠায় 
শতকে তা সস্ভবত ঠিক । 

্রাঙ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব যে কত প্রকট হয়ে উঠছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 

বাংলার লৌকিক কাব্য-লাছিত্যে সংস্কৃত শব্ষের অহেতুক প্রয়োগ এবং মঙ্গজ" 
কাবোর নারকদের সংস্কৃত ধণাচে বালাশিক্ষার বিবরণে । আদলে লৌফিফ 
রেবদেবী ও কাবা-সাহিত্যকে জীতে ওঠার্ধার অন্ই যে এরকম করা হত একথা 

সকলেরই জান1। “শিশুবোধকে' প্রলেযার যে ধারা আমর! পাই তাতেও এই. 



১৯৮ | বাংলার দেশজ শিক্ষাধার! 

প্রভাব লক্ষ 'করা যায়। পত্রলেখার ধারায় জোষ্টের প্রতি কনিষ্ঠের, স্বামীর 

প্রতি স্ত্রীর, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের, রাজা-জমিদায়ের প্রতি চাষী গ্রজার 
নতমস্তক আনুগত্যের ভাব পরিশ্ষুট | গ্রামসমাজের বাধন ও স্থিতাবস্থা! বজার় 

রাখার জন এই আহ্ুগত্যবোধের আত্বীকরণ বিশেষ জরুরি ছিল। বিশেষ 
করে পণ্য-অর্থনীতির বাধ্যধাধকত দ্বারা যে সমাজ নিয়মিত নয় সে সমাজে 

উৎপাদন সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে শাস্ত্রীয় অন্ুমোদনে সামাজিক প্রথ। গডে তোলা 

একান্তই জরুরি । মধ্যযুগের বাংলায় এই সম্পর্ক জমির ব্রাহ্মণ মালিক শ্রেণীর 
শ্বতির বিধানে নিয়মিত হবে সেটাই স্বাভাবিক । ব্রাক্ষণের স্বতিশাস্ত্রে এমনকি 

রামায়ণের মতো মহাকাব্যও বর্ণভেদে আনুগত্য ও হীনত! ন্যায়ানুগ ও ঈশ্বরের 

বিধান বলেই প্রচারিত । পাঠশালায় কঠোর দৈহিক শাস্তি ও গুরু-শিস্ত সম্পর্ক 

বেতননির্ভর শিক্ষার অনেকাস্ত' প্রভাবের প্রতিষেধক হিসাবেই বিবেচনা করা 

যেতে পারে । আসলে পাঠশালা শিক্ষার মধ্যেও এক ছেরথ প্রক্রিয়া 

কাজ করেছে ব্রাঙ্গণ্য ম্বতি বর্ণভেদের প্রতি সামাজিক সম্মতি আদায়ে বিশেষ 

সাফলালাঁভ করলেও প্রতিবাদকে পুরোপুরি দমন করতে পারেনি । পাঠশালা 
পড়ুয়া শ্রীমস্তের সঙ্গে ব্রাহ্মণ গুরুর বচসার যে ছবি আমরা কবিকঙ্কণে ও ছিজ 
মাধবের “চণ্ডীমঙ্গলে' পাই তা৷ বিশেষ তাৎপর্ষপূর্ণ। রামানন্দ যতির “চণ্তীমঙ্গলে' 
কিস্ত এই বিবাদের কোনি উল্লেখ নেই। বেদাস্তবাদী রামানন্দ শ্রীমস্তের 
'্রা্ষণেতে ভক্তি অতি বলে জানাচ্ছেন । জমিদারের অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে 
গোবিন্দ সামস্তুর প্রতিবাদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! যায় । 

পাঠশাল। শিক্ষার পাখিব ব্যবহারিক প্রকৃতি আর বাংলা ভাষা! চর্চার 
লোকায়ত প্রতিবেশের সঙ্গে ব্রাঙ্মণায ভাবাদর্শের টানাপোড়েনের প্রক্রিয়ায় বাংলা 
পাঠশাল! শিক্ষার ধিকাশ ঘটেছে । মধ্যযুগের বাংলার শাসনক্ষমতা। মুসলমানের 
হাতে থাকায় বাংলা ভাষ! চর্চার এবং পাঠশালা শিক্ষার ব্যবহারিক'দিকের 
বিকাশ যেমন অনেকখানি সুগম হয়েছিল, তেমনি আর্থ-সামজিক ক্ষমতা প্রধানত 
রাহ্মণ ও উচুবর্ণের লোকের হাতে থাকায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব পুরোপুরি এড়িয়ে 
যাওয়া সম্ভব ছিল ন1। তবে পাঠশালার শিক্ষক ও পড়,য়াদের মধ্যে ব্রাহ্মণেতর 
বর্ণের সংখ্যাধিকা থাকায় পাঠশালার স্বাতন্ত্য ও লোকায়ত চরিত্র অনেকটা বজায় 
রাখা. সম্ভব হয়েছিল। পাঠশালা শিক্ষার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শ নীচুবর্ণের 
পড়,াদের মধ্যে খানিকটা প্রতিষ্ঠা পেলেও তার পাধিব ব্যবহারিক দিক উচুবর্ণ ও 
শ্রেণীর জুলুমের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন হতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। সবচাইতে 
বড় কথা বাংল! ভাষা ও সাহিত্য চর্চার জোয়ার এনে লোকায়ত সংস্কৃতিকে 
বাচিয়ে রেখেছে । আর এটাই পাঠশাল! শিক্ষার সবচাইতে বড় আবাল ॥ 


